






चद्रगत 

अथवा 

दोन अडीच हजार वर्षापूर्वीचें हिंदस्थान. 
(€ एक ऐतिहासिक कादंबरी ) 
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हारे नारायण आएपेटे, 
संपादक-- करमणुक. 

ा 

हैं पुस्तक पुणें येथें “ आर्यमृषण ' छापखान्यांत 
नठेश अप्पाजी द्रावेड यांनीं छापून प्रसिद्ध केलें, 

आवतचृत्ती दुसरी. 

"भागा मा... 

सन १५६१४ 

किंमत १ रुपया. 





आधरधधीचे दोन शब्द. 

कहीं पुराणांतून चंद्रशुप्त व त्याच्या पूर्वीचे राजे नेद् यांत्या वंशावे व नांवाचे 

उल्लेख आहेत. चंद्र॒भुप्त दा शक राजा अलेक्ञांडर याशीं समकालीन होता यामु्ें एक 

दोन ग्रीक ग्रंथकारां व्या ग्रंथांतून पाटलिपुजाची, चद्गर॒श॒ुत्ताती व त्याच्या राज्याची वणनें 

आलीं अ'द्देत, चंद्रगुप्त दा, वुद्धधर्माभिमानी चक्रवर्ती राजा अद्योक अथवा प्रियद्शी 

याचा आजा यामुें बौद्ध ग्रंथांतून त्याची कथा आलेली आहे. मुद्राराक्षस नाटकाँत 

चाणक्य व चंद्रगुप्त यांचीं कारस्थानें आलीं आहेत. 

द्या सर्व अथांतून मिब््णारी माहिती घेऊन तींत कारदबर्रस योग्य असे वाटले फेरबदल 

करून ही कादबरी रचली आहे. अलेक्डाडरानें हिंदुस्थानावर सवारी करन “ पोरस, : 

राजाचा परामव केखा आणि पुढें आपला मांउलिक अज्ञा पेशानें व्यास राज्य करूं दिलें, 

स्कृत ग्रंथांत केडेंद्ी पोरसावा उल्लेख नाहीं; परंतु मुद्राराक्षसात व वोडसंथ महा- 

बंश यांत उल्लेखिेजा पर्यलेश दा पोरसच् असावा अझ्ी कार्दवरी रचणाराच्री कत्पना 

झाल। आहे 





चंद्रगुप्त 
अथवा 

दोन अध्ीच हजार वर्षापूवीच हिंदुरथान. 

उपोद्भात-पर्वार्ध. 

वत्सलाभ, 

[है माल्य पवत म्हणजे 
+ १३ 

सन प्रथ्वी 

बरी छा पव- 

तांचा केवल 

प्र पे 

सावेत्रिक स- 
मजूत भआह, 

आपणि शिखरांच्या उर्चामुर्ण थावरील वनस्पतीं- 
च्या अनंतत्वामु्े, भव्य वनशोभेमुछें, महानद | 
व महानया यांच्या उगमामुरछ, विस्तृतशा दच्या- 
खोन्यांमुछें, तेथें असणान्या हिंस श्वापदांमुदे 
आणि वृतक्षांच्या गगनचुंबी विशालत्वामु्७ठ या 
गिरिश्रेष्ठास ती पदवी पूर्णपर्ण शोभतेही. या- 
वरील वनें अल्यंत गहन आणि फार भरय॑कर 

नेहमीं अत्यंत शीत असल्याकारणानें बेथील 
हिंल्न व इतर जनावज्दी स्वभावसिद्ध ऊणवद्धांनीं 
आच्छादित; आपगि जे मानवी प्राणी याधर 

राहतात ते आपल्या शरीराच्या रक्षणाकरितां 
या पशृंस मारून त्यांच्या नेसमिंक वचल्लांचाच 
आपल्या शीतनिवारणार्थ उपयोग करितात, 

राजा अशी ' 

। 
। 

भयंकर पवत असो, कीं अगदी रखरखीत 
असे वालुकारण्य असो, मनुष्यग्राण्यानें आपल्या 
राहण्याची सोय तेथें केली नाहीं अरे कर्धी झार्लेच 
नाहीं, जेथ म्हणून आपलछा जीव अनायासानें 
तगवतां येईल, तेथें हवा प्राणी जाऊन तेथीछ 
झाडंझुडुपांचा व इतर प्राण्यांचा फन्ना पाहन 

आपली रहिण्याची तजवीज करून ठाकावया- 
चाच, याच न्यायानें या पर्वताच्याही भागांवर 
जैथें जेथें म्दणून जाऊन राहणें शकक््य, तेथें तेथें 

| यैथीऊ रानटी खासिआ वगरे लोक अद्दितच, 

। अमुक ठिकारणी म्हणजे मनुष्य राहणें शक््य 

 असून तेर्थ मनुष्य नाहीं असे कोच स्थान 
सांपडावयाचें नाहीं. यांपेकों काझ्मीरच्या रूग- 
व्याला जे या पवेताचे भाग आहेत, त्यांवरील 
व पूर्वच्या सवे पठारांवरून फार प्राचीनकार्ब्ीं 
धनगरांचा व गवब्यांचा धंदा करणारे छोक 
फार असत, ट्यांनीं आपलीं भंदर् व खिल्लार 
आपल्या राहण्याच्या खोन्यांतून रोज परवेतावर 
चारणीसाठीं हांकून न्यावीं, तेथें एखाद्ा 
पटारावर गेलें, म्हृणजे गुरांस मोकब्.. हिंडूं 

 द्रावें आणि आपण आपनें वेणुवाद् काढून 

 बाजवीत बसावें, किंवा वनपुष्पें सांपडतील 
 त्यांच्या माठा करन आपल्या स्वतः्च्या, 

। आपल्या मातापितरांच्या अथवा तरुण मित्र- 
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मंडछीच्या व आपस्या गुरांमेंरांच्या गछयांत 
घाल्यव्या, मध्यान्हींव्या समारास भाकरतुकड 

खाण्याची वे झाली कौ, 

सोडावी, ती सत्र मित्रमंडर्छीनीं एकत्र वसून 
मौजेनें खावी, असा क्रम चाछे. 

मगध देश आणि गंगातटाक यां च्या सरहदी 
पासून किंचित उत्तरेच्या बाजूस असणाय्या 
एका ख्ोस्यांतीऊ गुराखी वरच्या एका 

पठारावर गेले होते. दिवस प्रीष्मऋतूचे होते 

भगवानः सूर्अननारायण या दिवसांत जरा 

सगकछीकडेच आविक काब्पयंत आपसल्या 

प्रकाशाचा लाभ देत असतो. त्यांतृन पर्वेत- 
शिखरावर तर सपार्टपेक्षां किती वेछ तरी 
च्याच्या सायंकाबच्या किरणानीं मिन्नभिन्न | 

स््थानीं रंगांनीं आकाश रंजित केलेलें दिसतें. 
सदोदित थंडी असली तरी या दिवसांत ती 

थेडी त्रासदायक वाटत नाहीं. थोडिसें त्या 
थेंडीपासून तेथील लोकांस सुखच होतें, अशा 

कुतूत एके दिवर्शी सायंकार्दीं वर सांगितलेस्या 

प्रांताच्या उत्तरसागी असलेत्या द्विमाचलाच्या 
नरीछ पठारावरून गुर, मेंढरें व त्यांच पाऊक 

उतरून खालीं खोन््यांत येत होते, खाली 
खोस्यांत उतरण्पावरोवर ज्यात्रीं त्यायीं गुर- 
मैंढरें ज्याच्या त्याच्या खोपीकड़े गेलीं, एक 
कृछप एका खोपीच्या बाजूस गेला, त्या 
खोपजिवछ एक वृद्ध गुराखी उम्रा होता, तो 
मोझ्या प्रेमा्न आपल्या त्या कछपार्च स्वागत 
करण्यासाटी पुर्दे झाला 
जवक्ून गेलीं तीं त्याला पाहून जणूं काय 

आनंदत्याप्रमाणं झालीं, तोही त्यांजकड़े फार 
प्रैमानें पाहुन हँसते होता, पाहतां पाहतां 

त्थाच्या नजरेखादून सब युरें गेलीं, तीं ज्या 
आवारांत बांघर्ी जात तेथें बांधघलीं गे्ीं 
बांघलीं गेलीं म्हणण्यापेश्षां कॉडडी गेलीं अर्से 
म्हटलें तर विशेष शोमेझ, सब गुराख्यांचीं 
व इतर लोकांचीं गरें बगैरे वांधल्यानतर तो ' 

आपली शिधोरी ' 

चंद्रगुप्त 

8 

| 

| 
| 

। 

| 

| 

| 
। 
। 
। 

! 
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सब गुरें त्याच्या 
पुरे हा जमाव जमझा होता 

| सर्व बातम्या ऐकून अतिदाय उद्धगिम्न व संतप्त 

' पौणिमेली रात्र /ती, 

। टीच्या सर्मोवार सत्र मंडछी वसली, 
| मंडी एकत्र जमव्यावर काय चालावयाचों ? 

[ उपोद्धात- 
ह #०७आजी ४ 5ीअ+ सर क्स रजनी ५. "जी चर भजन बकरी 43० िजटा- ६... की य 

गराखी आात जाणार, सो दसरा' एक स्या- 

जि मी ण्जान ली पीनज्री ना बन चना अल बब 

च्यत्व क्यात्ता डत्च माणूत साचजवक आला, 

आणि ते दोषे एकगेकांशी बोछत 
8 2 न्कट पाए वाइव तिमि ५ का "न्फ न्यू चः पडा 

| वकील छातमरा एक तसाच वृद्ध 

>> गा ि को ४ ७ पी धन हक ह्म हि 4 
दाता स्वाइया चातापुद आटरदहा हातारा हा- 
ता (6... मंद हम पक 288 के व प्रा स्त 8 ऊन  तारी मंडड्ी जसझी, या बेडीं सूर्यीस््त होऊ 

वांगटा चमक छागछी होती. त्यांत 
यम > पुरर चांदर्ण पहले 

संत शागाःर प माणप-त्यानी तित- 

', आगणि त्या शेको: लव है, ( '5। न ज, 

हातारी 

पुनः थे न््ज है 

हांते, सी ४50 

क्यांत एक 
[कप 

आपल्या तरुणप्रणच्या ऐन उमेदौोतल्या कांहीं 
तरी गोष्ठी आउठाबयाच्या; परंतु आज 
तसल्या गोष्टी निधाल्या नाहींत. मौयोचा 
राजा गृहपति हा यवनां च्या त्रासाने त्यांच्याशीं 
लत असतां रणांगर्णी पडछा, आपणि त्याची 
पत्नी मगध देशाकड़े परकून जातांना आपण 

पाहिली अर्स एका वद्ध मनष्यान मंडछीसं 
सांगितले, तब्झ सास अतोनात दःख होऊन 

यवनांच्या मोटी निधाल्या, यवनांनीं पंच- 

जनावर हाझ करन सेथें फार कहर गुदरबविला 

आहि. पोरस ( प्रवतेश ! ) राजाचा पूर्ण परा- 
भत्र कछन स्यावें राज्य पादाक्रांत करून गंगा- 

तटाकापयतचा सब प्रदेश जिंकून टाकप्याचा 

व्यांचा खनघार प्रयत्न चाऊला आहे, अशीही 
गोष्ट त्यांत निघाली, ज्या गुराख्याच्या खोपी- 

त्या्चें मन व्या 

आणि एकदम इतरांस उद्देशन तो 
“ जो काठ गेज तो फार 

उत्कुछ गेछा, आता दिवसानुदिविस आपल्या- 

सारख्यानीं जगण्यांत मौज नाहीं, हा आपला 

देश की तरी यवनांच्या तडाक्यांत सांपडेल 
असे भविष्य जर कोर्णी यापूर्वी केले असतें, 

धार्ऊे, 
गुराखी म्हणतों, 
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तर मीं त्याला उर्म चिरून टाकलें असतें 
प्रण आज तोच ग्रसंग ग्त्यक्ष घडलठा असून 
भापण त्याच्यावइल नुसत्या गोष्टी सांगत 

. बसलों आहों, परव॑तेश्ञाच्या अवाढ्व्य राज्याची 
घूछवाण ब्हावी, आधि ता आमच्या हयातींत 
त्यपिक्षां आम्हांला मृत्यु आलेला काय वाइट १ *? 

म्हातारा दँ बोडत असतां द्यावें सवाग 
थरथर कांपत द्वोत्तें, प्रत्येक शब्द बाहेर येत 
होता तो जणू काथ त्याचें अंतःकरण पिंव्यव- 
टन, किंवहुना त॑ भेदून, बाहेर पडत होता 
भ्रर्से स्पष्ट दिसले, 

द्याच्या दया बीलण्याचा कांहीं परिणाम 
इतरांच्या मनावरहीं झाला,वस्तुतः पाहतां ते स्व 
गुराखी पेशाचेच लोक होते, त्यांस कोण राजा 
कोठे आला व कोण कोठें गेला याची माहिती 
असण्याचा संभव अगर्दी कमी; आणे हिमा- 

चलाच्या अगदीं पूर्वभागीं जर ते असते तर 
त्यांस इकड़े पश्चिम देशांत काय चाललें आहे 
हैं कर्मीही समजतना, परतु शिकंदरान आक्रांत 

वत्सलदाम. 
/७७. /७५५३०५५४०१+९*७-९७* ५७७ “९.७ ५-. * ६, 
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आि 

छः 

ना इतके कंटाछले होते कीं, आपआपसल्या 

खेपी व गुरांचीं आवारें उठवून, हिमालयाच्या 
अंतभागांत, गहन अशा अरणष्यांत जाऊन 
रहाणं त्यांस बरें वाटलें, श्वापदांनी चार गुर्रे 
मंढर खाह्ी तरी तीं पत्करलीं, परंतु या दुश्ंचा 
त्रास नको, दह्वा ज्याचा त्याचा विचार, असा 
एकंदर दया गरीब लोकांचा अनुभव असल्या- 
मुझ, यवनांच नांव निधालें कीं, त्यांच्या अंगा- 
चा संताप व्हावा हँँ अगदीं साहजिक होय, 

ही एकंद्र हकीकत वाचली म्हणजे 
वर सांगितलेल्या त्या ग्रुराख्यांच्या उद्दारांचें 

वाचकांस आश्चर्य वाटण्याचें कारण नाहों, 

७ ७ _फ- चिप पी, 

' गोश्टीवरून गोर्श निघतां निघतां प्रत्थेकानें ग्रीक 

नजतनक १ नजमिकलनमकन 

केलंला पजाव व मगध दशाची पाश्चमेकडोल 

मयोदा, यांच्या दरम्यान असणान्या 

भागाच्या खोन््यांत रहाणास्या या 

उ्त्तर- 

गरीब 

होऊं ठागला होता. शिकंदर बादशह 

स्थानांत आल्यापासून परत सरहह्यैच्या बाहेर 
ईपयत वीसच महिने होता, परंतु पंजाब- 

च्या राजाचा पूर्ण परामव केल्यामुर्छ त्याची 
भूतृष्ण अधिकच तीक्ष्ण होऊन गंगेच॑ तटाक 

ओलांड्ून खुद मगध देश जिंकाबा अर्शी मह 
त्वाकांक्षा त्यानं घारिंठी, या मह्त्त्वाकांक्ष- 
मुब्बच वर सांगितलित्या मध्यप्रांतांतील झोकांस 

त्याय्या स्वान्यांनीं फार त्रास होत असे, त्यांनीं 
स्वास्या करून गुर मारून न्यावीं, किंवा क्रचित॒ 
क्वाचत् [स्रयाही पतठ्वून न्याव्या, असा त्यांचा ' 
दुष क्रम चालला होता, अगदी पायथ्याशां जे 

लोक रहात ते तर यांच्या या छुटारू स्वास्यां- 

विज 

के: सनकक: अं ( द& 

जप न 5 के । उेकनन कोरफ: 7 #४व 

2 

लोकांनीं म्हणजे यवनांनीं मांडलेल्या उच्छा- 

दाच्या कर्णापकर्णा ऐकिलेल्या किंवा प्रत्यक्ष 

अनुभविलेल्या मोष्ठी सांगितत्या, ग्रीक लेकांत 

गवालंभाची---बैलाचा यज्ञ करण्याची---स्थैडि- 
लावर बढ्ी देषण्याची चाल असे, आएि ग्रीक 
ठेकांचा जय झाला त्या वेढीं त्यांनीं आनंदो- 
लसवाथ या गरीबगुरीब लोकांचे चांगले घष्ट- 
पुष्ठ बल श्रुरून आणून कित्येक वेछां तरी 

! त्यांचे यज्ञ केले, या सबे त्रासावहुल त्या छोकांस 
लोकांस हा महत्त्वाकांक्षी यवनांपासून त्रास | अतिशय वाइट 

दशहा हिंदु- ' 
बाटत होतें, व यांचें कोणी' 

शासन करणारा पुरुष जन्मास येत नाहीं का £ 
असे वार॑ंबार म्हणून ते जणू काय परमेश्वरात्रा 
धांवा करीत असत, परंतु तो धांवा परमेश्वर 
कथी ऐकेल अर्स वाटण्यास त्यांस अजून तरी 
कांहीं कारण दिसत नब्हते, 

बर सांगितत्याप्रमार्ण त्यांच्या गोड्ती चाल- 
ल््या असतां आमच्या म्हातास्या गुरा- 

ख्याची एक कन्या घांवत धांवत येऊन 

आपतल्या बापास द्यणाली, ' बाबा, दया आप- 

ल्या कपिलेच्या नव्या झालेत्या वासराचा पत्ता 

लागत नाहीं, आजच ते पहिल्या प्रथम 

तिच्या पाठोपाठ गेलें होत; आता दूध काढ- 

ण्याच्या वेढीं त्याला शोधूं छागलें तो तें 



छ 

कु्ेही दिसेना, तें किती तरी सुलक्षण आणि 
गोजिरवाम्ों होते | 

है तिबे शेवटवे शब्द आतिशय सक्वादित 

अशा कंठानें उच्चारलेले होते आणि तिचने 

डोछेही अश्रपूण दिसले. त्यावें खिल्लार लहा- 
नसान होतें असें नाहीं; तें फार मोठे होतें. 
परंतु व्यांतीक एकही वासरूं किंवा मेंढरूं 
नाहींसे झार्ले असें समजतांक्षणीं त्यार्ची मोठी 
त्रेत्रा उठत असे. त्यांत ज्या विवक्षित गाईव 

वासरूुं आज नाहीसे झालें होतें, त्या गाईवर 
ब त्या वासरावर त्याचं अतिशय प्रेम असे. 

व्या कारछीं मोठमोठीं खिल्लारें म्हणजेच मोर्ठे 
थोरलें धन असे व त्यांतही पशुसामुद्रिका- 
प्रमाण सर्वेसुलक्षणसंपन्न असें एखादें बासरूं 
किंवा गाय ज्याजवछ असेल तो मोठा भाग्य- 
शाली समजला जात असे, जें वासरूं आतां 

हरवर्ले होतें ते असेंच सुलक्षण असल्याकार- 
णानें तें कोर्ये तरी गेलें असें ऐकण्याबरोबर 

त्या गुराख्याचें मन एकदम उद्दिम होऊन तो 

त्या मंडछींतून उठला, ग्रीक यवन लोक गरी- 
बगुरियांरची गुरेबासरं कशीं चोरतात याबहल 
भाषण चाललें असतां आपलें एक वासरूं 
नाहींसें झाल्याबदूलची बातमी यावी, हें त्या 
गुराखव्यास मोठें दुश्चिन्ह वाटलें, आणि त्याच्या 

मनान॑ असे पर्क घेतलें कीं, आज गुरें चार- 
गीस जात असतांना हूँ वासरूं मार्गे राहुन 
कीणा तरी यबनानें लांबविलें असावें, लाग- 

लीच त्यानें त्या वासराबइल शोध चालबिला, 
आपलें खिल्लार कोंठपर्यत गेलें होतें, गुर्रेंराख्या 
पोरांची दृष्टि त्या वासरावर कोठपयत होती, 
द्याला आणखी कोणीं कोर्णी कोठपर्यत पाहिलें 
होतें, शेबटीं कोणीं कोठें पाहिलें होतें, अशी 
नानाप्रकारांनीं त्यानें चौकशी केली, तों त्यास 
असे कछलें कीं, पठारावर जाईपर्यंत वासरूं 
खास होतें. पठारावरून ग्रुरें खालीं आणलीं 
ह्दांपासून मात्र त्यास पाहिल्याचें कोणीं 

चंद्रगुत्त 
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4. उपोद्धात- 

सांगेना, तेन्द्ां अथ।तव वासरूं ' बरच कोठें 
तरी अडकून वसलें असावें किंवा एखाद्ा 
वाघराबिघराने त्याला घरलें असाबें, असा 
सवाचा तर्क झाला, परंतु असा नुसता तक 
करून निराश होऊन बसणारांपेकी तो झ्ातारा 
गुराखाी नब्हता, त्या वासराचा पक्का पत्ता 

लागेपर्यत मी अन्न घेणार नाही असें तॉडानें 
म्हणून, त्यानें छागलीच वर जाम्यासारठीं कंबर 
बांघली, आपला तीरकमटा बरोबर घेतला 

आशणि आपल्याबरोबर जे कोर्णा वर जाण्यास 
तयार असतील त्यांनी चलाबें, असे हणून 
तो पवेत चढ़ूं छागला, ., 

वर सांगितलेंच आह कीं, ती रात्र पौर्णि- 
मेची होती. प्रीष्मऋतु असल्याकारणानें 
आकाश अगदों निरश्र होते. चंद्रापासून द्रव- 
णाय्या तेजोरसान व्याप्त झात्याश्रमाणें सर्वे 
आकाश दिसत होते, दूरबर॒ची हिमालयाचों 
अत्युच्च शिखरें आर्धीच हिमाच्छादित आपि 
त्यांत त्या पौर्णिमेच्या चंद्रावी सोज्ज्वल कांति 
त्यांचेिचर पडलेली, यामुरं असा भास होत 
होता कीं, जणूं काय ती कांति आकाश- 
गंगेच्या ओघाने घो घो घो वहात भूलोकों 
येऊन सर्वत्र पसरत दह्ोती. हिंमाचलावरील- 
अरण्यें हिंख़ व अन्य पशुपक्ष्यांनीं अगर्दीं गज- 
बजलेंलीं, परंतु त्या रात्रीं सर स्थढें व्यापून 
राहिलेल्या त्या चंद्रकांतीमु छ जणूं काय प्राणि- 
मात्र मोहित होऊन स्तब्ध झाले होते, 

इतकी दिव्य शोभा दिसत होती खरी, 
परंतु एका ब्रह्मावे ठायीं मात्र चित्ताचा ूय 
'लागलेल्या | साधूप्रमाणें त्या शद्ध ग्रोपालाचें 
चित्त त्याच्या त्या सुलक्षण गोवत्साकडे लायून 
राहिलें होतें, त्याचे नेत्र त्या वेंलीं तें वत्स 
कोठें दिसिल काय, हें पाहण्यासाठींच होते व 
त्याचे कर्ण त्या वत्साचा आते स्वर कोदून 
ऐकूं येइलक काय, हैं ऐकण्यासाटींच द्वोते 
त्याचे बरोबर >गलेल्या इतर मंडर्ब्गत कांद्दीं 
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तरुणही होते; परंतु याच्या त्या वत्सशोध- 
नाच्या आतुरतेमुद्े याच्या पायांत इतर सर्वो- 
पेक्षां कितीपट तरी शक्ति आली होती! 
पघठाराच्या जबवछ जब येण्याबरोबर त्यानें 
निरनिराब्या माणसांस निरनिराव्या मार्गानें 
जाऊन सवे अरण्यांत त्या वत्साचा 
द्ोघ करण्यास सांगितलें आणि आपण 

स्वतः एका मार्गानें चालला, त्या मागॉनें 
जातां जाता ज्या कांहीं जाबनया लागल्या 

किंवा लहानसहान गुहा दिसत्या, त्यांच्या 
त्यांच्या जबठ जाऊन त्यानें आपल्याकड्टन 
पुष्कठ शोध केला, परंतु व्यर्थ, वासराचा कोठही 
पत्ता लागेना. शेदटीं निराश होऊन नेहमीं 

ज्या मार्गानें गरें खालीं येत, त्या मार्गाहुन 
दुसरा एक विकट असा खालीं उतरण्याचा 
मार्ग होता, त्या सार्गास कदाचित तें वासरूं 
लागलें असेल, अ्सें मनांत येऊन, आपणास 
रात्रीं त्या मार्गानें उतरणँ आधिक कठीण 
जाइंल कीं काय, यात्रा विचार न करतां, 
त्यानें एकदम तो मार्ग धरिला, अशा मागों- 
तून अनेक वेढां जाण्याग्रेण्यास सराबलेला तो 

गडी, परंतु हा मार्ग इतका कठीण होता कीं 
त्या मार्गोनें खालीं उतरून जाण्यास व्यास अनेक 
बल्ां अडचण पड़ें छागली, होतां होतां ती वाट 

जब जवद्य पाऊण हिस्सा सरली, आता फक्त 

भाव हिस्साच राहिली, परंतु तेथें समोर पूर्वेस 
सगध देशाकडे जाष्याला तेथून तशाच प्रका- 

रचा एक बिकट फांटा फुटला होता. तेब्हां 
आपण आपल्या खालीं जाप्याच्या वाटेनेच 
खालीं जावें, कीं समोर या मगध देशाकडे 
जाणान्या वाटेनें थोडेंसें पुढें जावें यावहल तो 
बुचकव्व्यांत पैडला, बराच वेढ समतोल कां- 

व्याप्रमाणं एकदां एका बाजूस व एकदां एुक्ता 

बाजूस त्याचं मन कल लागलें, एक नकी 
विचार होईना, शेवटीं आपक््या खालच्या 
घाटेस लागावें असा निश्चय करून तो पाऊल 

वत्सलाभ. 
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टाकणार तो जबवछूच कोठें तरी अगदीं तान्हें 

| 

मूल रडल्याप्रमाणें आवाज होत आहे असा 

त्यास भास झाला,. पर॑तु असत्या विलक्षण 
ठिकार्णी एवडचा रात्रीं तान्हें मुठ कोन ओर- 
डणार ? एखादें चमत्कारिक श्रापद ओर- 
डलें असेल अशी मनाच्री समजूत करून तो 
पुनः खालीं उतरूं लागणार, तों आणखी एक- 

वार आणि अगदी स्पष्टपर्ण तान्हा मुलाचा 
कंठशोष करून रडण्याचा आवाज त्याचे कानीं 
पडला, हा काय चमत्कार आहे. तें जरूर 
पहावेंच असा निश्चय करून तो त्या मगध 

देशाच्या वाटेकडे वठछा: कारण तो रडप्या- 
ना आवाज त्या बाजूनें येत होता, 

त्या आवाजाच्या धोरणाभोरणानें तो समार्रे 
पांचसातरशें पावर पुर्दे जातो, तों एका 
मोठ्या थोरत्या बटब्रक्षान्या छायेखादन में 
रडणें निघत आहे भर्से त्याच्या लक्ष्यांत 
आलें, आएणि तो लागलींच त्या वरक्षाखालीं 
जेथुन आवाज येत होता तेथें धांवत गेला, 
तो पांड्या स्वच्छ अदा कपड्यांत गुंडाललेलें 
एक अभक पुष्कव्शा पाचोन््यावर ठेविलेणे 
असन चब्वकत करतें आहे व मोटठमोम्पानें 
रखतेही आहिे असे त्यान॑ पाहिलें, म्हातास्या्चें 
अंतःकरण त्या अभेकाच्या आकंदनानें अतो- 
नात कब्यवछ॒लें, लागलीच त्यानें व्यास उच- 
लून घेऊन छार्येतून बाहेर॑चांदण्यांत आणलें 
व त्याच्याकडे एकवार पाहून व लागलीच' 
त्याला उगी उगी करीत पोटाशी धरून, त्यानें 
मोत्यानें उद्धार काइला, “ शिव दांभों केलास- 
नाथ, अशा सुंदर अभंकाला अशा गहन 
अरण्यांत टाकून जाणारे नरपद्यु कोण असतील 

ते असोत, किंवा बिचान्यावर काय प्रसंग 
आला असेल तोहीं असो; मी आपल्या 

गोवत्साचा शोध करीत असतांना, केलास- 
नाथा, तूं हें अभेंक मला दिलेंस, यावरून 
तुझी इच्छाच मला अशी दिसते कीं, माझया 
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हातून त्याचें पाछणपोषण ब्हार्वें, मी 

गरीब खरा, पण मभोठ्या प्रेमानें याला 

वाढवीन, 
काय असेल तें असो, म्हातान्यानें पोटाशीं 

घरण्यावरोबर तें दीन बालक एकदम गप्प 
राहिलें व त्या म्हातान्याच्या अंगाशीं जास्ती 
जास्तीच बिलगूं लागलें, आपल्या गोवत्साचा 
शोध करण्याकरितां म्हणून परमेश्वरानें अप- 
रात्रीं आपल्यास येथें आणलें आणि आपल्या 

स्वाधीन हैं बालक केले, यांत त्याचा कांहीं 
तरी हेतु आहिे अर्से मनांत म्हणत म्हणत 

मय वी 

चंद्रग॒प्त 
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| खोज्याजव जातो तों त्याचें वासरूही सांप- 

| डल्याची आनंदवाती त्यास समजली. मग 

| 

। 
। 
। 
। 

| काय विचारतां ? 
। म्हणूं छागला कीं, “ भगवान् कैलासनाथाच्या 
| मनांतून मला हैँ बालक यायतचें होतें, माया 

| केवल त्यानें माझें वासरूं चुकाविलें, ” ज्याला 
। त्याला त्यानें तें बालक दाखविलें. तें बालक 

तो ज्यास त्यास असेंच 

हातून त्याचे प्राण वांचायचे होते, म्हणूनच 
ज्याला 

पाहून सर्वोच्या मनाची अशी खात्री झाली कीं, 
' हैं कोणा तरी थोरामोग्या्च असावें, परंतु 
| त्या बालकाचे अंगावर खण पाहिली तर एका 

त्यानें आपल्या खोन्याकडील वाट धरली., + रत्नखचित रक्षाबंधनाखरीज क्रांहींही नन्हती, 

उपोद्धात-उ5त्तरार्ध. 
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3, ६, पद्ितातल्या धात 

| _. 390, सांगितलेल्या प्रसंगास 
हे सहयदसक कर अुमारें १५१६ वर्े 
| 92%. झालीं, आता यवनांनीं 

के द )/.४.॥ | पजाबांत आपला अं- 
| 2८ रू का का सल पूर्णेपणें बसवबृन 

टाकिला होता, शिकंदर 

बादशहान तिकड॒ठा बराचसा प्रांत का्वीज 
करून व त्याच्या बंदोबस्ताकारितां आपले 

आप्तइष्ट टेवून स्वदेशी प्रयाण केले ढोतें. 
पर्वेतेश नांबाच्या वलाढ्य राजाचा पराभव 
करून शिकंदरानें व्यास आपला मांडलिक 
बनविलें आणि त्याचें राज्य द्याच्यात्र 

स्वाधीन केलें, तेवदयानेंच तो राजा 

आनंदित होऊन आपणास यवनांचा मांडलिक 

भहणवून पेण्यांत धन्यता मानूं छागला, जे 

एकदां आपकें स्वातंत्रय गमाबून पारत॑त्र्य पत- 
करतात, ते त्या पारतंत्र्याचाच पुढें अभिमान 
बालगूँ ऊागतात, व आपत्याप्रमा्णंत्र इतरही 

केव्हां होतील यात्री वाट पाहूँ लागतात 
हीच स्थिति पवतेश्वरायी झाली, ग्रीक 

यवनांचा आपण मांडलिक अरे म्हणवुन 
घ्रऊन तो इतर आये राज्यें पादाक्रांत 
करण्यास अर्थात् पर्योयानें याबनी अमलाखालीं 
नेष्यास धटपड करू लागला, त्यानें आपले 
मैन्यांत प॒प्कछ ग्रीक शिपाई ठेविले व त्यामुद्ें 
स्वतः आये असून म्लेच्छाधिर्षात हैँ टोपण 
नांव मिब्वविलें, शिकंदरानें आपले कित्येक 
अधिकारी आपसल्यामार्गे ठेविले हते, ते पवेते 

अराच्या हाताखालीं ठेविले होते, हा काय तो 
व्यास मोठेपणा दिला होता, अजशा प्रकारें 

ठिकठिका्णी यवनी अंमल सुरू झाव्यावर 
सहजच यवनी विद्येचा प्रसार सुरू होऊँं 
लागला व संस्कृत वियचा मान राहीनासा 
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झाला, आणि संस्कृत पंडितांना त्यावदइल 
अतोनात वैषम्य वाट छागर्लें, हैँ सांगावयास 

नकोच, शिकंदर बादशहाने स्त्रतः व व्याच्या 
बरोबराच्या सरदारांनाही आयन्ियांशी विवाह 
केले, अथातच हे जिवाह जुलुमानं झाले, 
यामुर्छे पंजाबांत बच्याच आय लोेकांचा त्या 

'ग्रीक यवनांशी संबंध जुदून त्यांर्च व यांचे 
तादात्म्य झार्ले होते. परंतु साधारण लाकांना 
त्या यवनांबदल अत्यंत तिटुकारा हाता; इतका 

की, पंजाबचा प्रांत सोइन कित्थक लोक परली- 
कड़े गंगा प्रांतांत किवा भगव दर्शात जात 

असत, । 

मगध देशावर त्या वेर्छी नंदराजे राज्य 
करीत होते. तो देश फार सुसंपन्न होता, 

त्याची राजबाबी पाटलिपुत्न (सध्यां दास 
पाटणा म्हणतात, तथा वर्ढी या शहराजवब्यय 

हें प्रावीन शदर होतें). ६ तथा बेंीं उत्तर 
हिंदुस्थानांत आय॑वियेत, आर्यवलार्चे व 
आयेबुद्धी नें अगर्दी महिरघर वनून राहिलें 

होतें, परंतु आपणास मगध देशास जाण्यास 
थोडा अवकाश जादे, तथ॑ जाऊं तेब्दां 
पाटलिपुत्राब वैन जापणार सहजच पाह- 
ण्यास सांपडेल., 

सध्यां आपणास पंजावच्या उत्तरेंस गांधार 
देशाची राजबानी तक्षशिद्ाा नगरी हँती, ती 
पहावयाची आई. सांग्रतेकार्श ज्यास “कंदा- 
द्वार ” महणतात त्याच प्रांतास ब्रार्चीनकार्दी 

“गांधार! असे नांब् हांयें, हवा गांधारदेश 
प्राचीनकार्णी फार थरसिद्धीास आलंछा देश 

होता, महाभारतांत व इतर पुराणांत यार्चे 

आहे. कौरब्ांची- माता तर छ्रपत्नी गांधारी 
दी या देशचीच राजकन्या. दवा गांबारदेश 
शिकंदरानें पादाक्रांत करन तेथ आपलें राज्य 
स्थापिलें होतें, आपि त्या बढ्ीं तक्षशिला 
नगरी ही यवनी अंमठछावोें केंद्र बनून राहिली 

दरिद्वी ब्राह्मण 
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होती. व्यामु्ें आर्यपंडितांना फारच वेषम्य 
वाटू्न ते अगदी असंतुश् हाऊं छागले होते, 
अशा पंडितापेकीच एकाच्या आश्रमांत आज 
आपण जाणार आहों. 

आश्रम हा शब्द वर योजिछा आहे, परंतु 
आय्य॑ विष्णुशर्मा याच्या त्या निवासस्थलालछा 
तो शब्द लछावण म्हणजे त्या शब्दाची विटंबना 

करणें हाय, बिचास्या ब्राह्मणाची ती परण्णकुर्टी 
जेमतम त्याला व त्यान्या अत्यंत बृद्ध मातु- 
श्रीठा यर्थेच्छ वाबरण्यापुरतीशुद्धां नन्हती. 
दारिद्रिय म्हणजे मूर्तिमंत तेर्थ वास करीत 
दोतें, श्री आणि सरस्वती या दोषी अतो- 
नात वैमनस्य असे म्हणतात, त्याचा पूर्ण अनुमव 
कीणास ध्यावयाच्रा असल्यास त्या पणेकुर्यीत 

व्यास तो उत्कृष्षपणें सांपडे, आर्य बिष्णु- 
शर्मा अध्यंत विद्वान, वेदत्रयी त्यास मुखोद्वत 
असे; कर्मक्रांड अगरदी मूर्तिमंत त्याच्याच 

रूपानें धृथ्वीवर अवतरलें आंदे की काय अ्से 
बांटे; नातिशासत्र तर त्या ब्राह्यणाइतक काणासच 
येत नसेल; पनुर्वदांत ता ब्राह्मण प्रति द्वाणा- 
चायच होता. त्यानें आपले शिष्य पढविण्या- 
करितां नानाप्रकारच्या शास्तरांवर सुलभ ग्रंथ 

करून भूजपत्रांचे व ताउपत्रांचे मारिचभारे त्या 
आपल्या पर्णकुर्टतच अड्चर्णीत अड्चण 
करून ठेबून दिले होते. त्याचा पिता त्याच्याच- 
प्रमाण अत्यंत विद्वान् परंतु असाच दरिद्री 

है।ता. तो परलोकीं जाऊन सुमार्र सात आठ वर्ष 
झालीं होतीं. आपि त्याच्या झोकानें आतिशय 
विव्दल होऊन त्याच्या जननीन अंबरूण 
धरिलें, तें अद्यापि सोडले नब्दतें आणि 
आतां ती तें सोइन पुनः घरांत संसार करूं 
लागछ अजश्ी आशा करण्यास मुर्छीच जागा 
नव्हती, तिची सबब झुभ्रूपा या मातृभक्त पुत्रासच 
करावी छागत अस, आणि तोद्दी पण अगदीं 

अणूभरसुद्धां आठ्स न करता तिच्ी सेवा 
अगदी मनोभावानें करीत असे, अलीकडे 
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अलीकडे ती फारच अम्वस्थ होत चालल्या- 

कारणानें त्याझा तिव्या फार खस्ता खाव्या | 

परंतु त्यानें कर्बीही कंटाछा केला 

यामुर्े ती त्याला क्षणोक्षणी आशी- 
वांद देई, त्यांतच त्याचा संतोष होता, तेंच 
आपस्या श्रमार्चे अत्यंत मोठें फठ, अर्स तो 
म्हणे, आणि दिवस कंठी; परंतु आला दिवस 

कंठम्यास काय सायास पडत असत, याची 
ऋत्पना, तसल्याच दारिेंद्रयांत 

गेले असताोल किंत्रा आपली अशी म्हृणण्यास 
एक कवडीसुद्धां जवछ नाहीं असे चार दिवस 
तरी ज्याच्या आयुःक्रमांत गेलें असतीड 
त्यांसच हाइलड 
मठ्त आह, 

नाहीं, तथापि बोलण्याची वेछ आली, म्हणजे 
आपण गरीब म्दणूत आपल्या गरिवीर्च वर्णन 
करण्यास ज्यांस कांही पुद्धां दिकत बाटत नाहीं, 
असत्या ढोंगी गरिवांस आमच्या या दरिद्री 
ब्राह्मणाच्या दारिदधावी कत्पनासुद्धां होर्ण 

शक्य नाहीं. व्राद्यणावी बुद्धि फार तेजस्वी 
व अध्ययनचातुय फार मोटे असल्यामुद्े 

लागत; 

नह 
रे 

कांदी विद्यार्थी व्याच्याजवछ येऊन शिकत 

परंतु यवनी अंमझ सुझे झाल्यापासून 
विद्येला तसें. उत्तेजन 

नाहींसे झाले आणि दुसरे, यथा ब्राद्यगाची 
बुद्ध मातुश्ी फार आजारी असत्यामुर्े 

तिच्या झुश्नपेकडेच त्याचा सर्वकाछ जात असे 
अर्थातच विगद्यार्थ्योस पढविण्यास त्यास वेब्ठच 
मिल्त नसे. कांहोंहा कारण असा, हा ब्राह्मण 

एक , तर त्या 

अगदों दारद्रा-अठराविश्व. दरिद्रा-होता. 

सकाछों पुरुठ इतकच अन्न सकार्छों घरांत 

असावयाचें, संध्याकाछूयो काछजाी परमश्व- 

राला, असा प्रकार चालला होता. होतां 
होतां एक दिवशां त्याच्या ब्रद्ध जननीची 
प्रक्रत फार बिघडला, द्रद्धापकाव्ठचा प्रकृति, 
क््यांत आज कित्येक 

ज्याचे दिवस 

ज्यांस वेष्च्या वेछीं अन्नचल्न | 
कोणत्यादी प्रकारें कांहीं कमी , 

| 

| 

ल् 

| 
| 

वर्ष ता खंगत चाल- 

चंद्रमृ॒प्त- 
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' लीच होती. 

[ उपोद्धात- 

त्यांत आज एकाएकां दम्याचा 

जोर होऊन ऊध्व॑ं छागठा, त्यास पुत्रानं ज॑ 
काय नेहमींचे उपचार करावयाचे, ते सर्वे 
केले; परंतु व्यर्थ, त्या रात्रीं चार घटकांच्या 
सुमारास आपत्या मुल्ास “ तुझा भाग्योदय 
ल्वृकरच हाइछ, माझी सवा केलस ती व्यर्थ 
जाणार नाटां, ” असा आशांवांद दिला व् 

त्या बृद्ध माउलीने देह टेविला 
पुत्रास अतोनात वाईंट वाटलें, हैँ सांगाव- 

यास नकोच, त्यान अत्यंत शोक केला, परंतु 
त्याची समजूत करण्याससुद्धां त्या वें त्या- 
च्याजवछ कोर्णा राहलें नद्दुतें, बिचान्यास 
आपला आपणच शोक आंवरून आपतल्या इद्ध 
जननी्चाी उत्तराक्रेया वगेरे सबवे कांहीं उरकून 

ध्यावें लागऊें, तें त्या निष्कांचन द्यणानें 
करें के असेल, आगणि त्यार्ची त्यावे्ीं काय 

स्थिति झाठी असल, तें त्याचें त्वाखाच ठाऊक, 
उत्तरक्रिया झाल्यानंतर तक्षाशर्जतच डांबून 

रहाण्यास त्या तेजस्वी ब्राह्मणास कांहाँच 
कारण नब्ट्ते, उछट या यवनी अंमझांतून 
को तरी अन्यत्र जायें, जेथें आर्यराजारचं 
राज्य असेऊ व आपतल्या वठत्तत्र चीज होइल, 
अशी राजसभा गांदावा आण जमल्यास त्या 

राजास आपल्या धनुवेद्यापारगतत्वाचा व् 

नातिशाख्रज्ञतेचा उपयोग करन देऊन त्याचे- 
कट्टन यवनराजांचा व् त्यानीं आपले ह्यटल्या- 

मुझ कुशारून गलल्या आयराजांचा चागला 
खरपूस समाचार घयदावा, त्या दोधांसही 
घालवून देऊन पूरवत् सब आर्यमय करवावें 
ही महत्वाकांक्षाहं त्याचे मनांत साहजिकच 
आउऊछो. मनस्ती जे असतात, त्यांना स्वदेश 
असा काणता अहि ? ज्या देशांत 'ते जातील 
तो देश त्यांना स्वदेशाप्रमाणेंच, आएि जेर्थ॑ं 
आपलछा जन्म झालछा, बाल्य व थोडर्स तास्ण्य 
गेलें, त्यास स्वदेश ह्ाणावं, तर तो देश 
यवनांच्या-अथांतू अनायाच्या ताब्यांत 
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जाऊन अनाय आचारच तेर्थ सुद्ध 
अदा स्थितीत त्या देशास केवव्ड 

आपली जन्मभूमि द्यणून स्वेकटून राहणें 

म्दणजे कुजलेल्या पदाथोतल्या आर्व्थप्रमाणे 
आपणद्दी त्यांतच कुजबून चेण्याप्रमाणं होय. 
त्यापेक्षां अन्यत्र कोई जाऊन आपस्या मूल् 
द्वेशाच्या उद्धारार्थ कांहीं यत्न झाला तर तो 
करणें स्वथा श्रेयस्कर होय, असे त्याच्या 
मनानें घेतलें, भिक्षा मागून कर्से तरोीं पीट 
भरावया्, तर परदेशांत जाऊन कां भरू 

नये ? तेथें आपब्या विद्रत्तेच चीज द्वोण्याचा 

तरी संभव आदि, जसा विचार करून आर्य 
विपष्णुशर्मी यानें आपत्या त्या दरिद्री पर्णकुटि- 

केचा निरोप घेतछा, स्या पर्णकुटिकेचा निरोप 

चेणें त्यास मसुर्दयच कठिण परंतु 
आपल्या भूजपत्रांवर लिंहिडेल्था व ताड- 
पत्रांवर कारलत्या पाध्यांची काय वाट १ आपण 

त्या तेथेंच ठवाब्या, हें तर त्याच्या मनांत 
मुछींही आले नाहीं. पण बरोबर नणार तरी 
कशा ? त्याची ती वृद्ध मातुश्नी जिवंत असतां 
व्यास कोणी ते आपत्या आईस येथंच टाकून 
जा ह्मणून हययर्ल असतें, तर त्याल्य जितर्के 
वाइट वाटले असतें, तितकेच आज आपणांस 
पोथ्या टाकून जाण्याची पाव्ठी येणार ह्यणून 
त्यास अतानात वाइट वाटर्ले; पण नुसते वाइट 
चाद्न काय उपयोग १ कांहों तरी तोंड तर 
काढलोच पाहिजे. अशा विबंचनेत तो 
बिचारा होता. भयंकर दुष्काछ पडला असतां 
आपसल्या पोरांना टाकप्याची पारी ज्यांच्यावर 

आला आहे, अशा दांरद्रो आइवापांना जसें 
मरणप्राय दुःख होतें, आणि नाइलछाज म्हणून 
केवछ दुसन्याँ कोणाला मुले देकऊन टाकावीं 
लागतात, निदान तीं आपलों आपल्याक्ता 

परत मिव्यतीऊ अशा आशेनें कोीणा तरी सुख- 
वस्तु ग्रहस्थाच्या स्वाचीन करा लछागतात, 
स्याचप्रमाणें विचाय्या विष्णुशम्याची अवस्था 

ह। 

झालल , 

नगर 

दरिद्री ब्राह्मण 
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। झाठी, पराध्यापुस्तकांचा भारा पावर वाहून 

' आणस्खोा 
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नेणे व्यास केवछ अशक्य होतें, कारण, एक 
[4 

तर तो दरिद्री, एखाद वाहन विकत ध्यावं, 

तर एक दीनारसुद्धां जब नाहीं, आणि 
यदाकदाचित कोर्णी एखाद दिल तरी त्याला 

नदीनाल्यांवून हांकून न्यावयार्यें तरीं करें 

पण ते नेतां आउऊे तरी तें देतों कोण ४ 
तेब्हां बिचास्यान आपत्या एका मित्राच्या 
घरों, ती आपली सब भूजपत्री व ताडपत्री 

संपत्ति नऊन ठेवण्यायी व्यवस्था करून तक्ष- 
शिला नगरी सोइन मगध देशाकडे तोंड केले, 

वर सांगितर्ले आहेच कीं, त्या कार्ब्यी पाट- 
लपुत्र अथवा पुग्पपुरी हैं शहर फारच 
नरभराटीस आजेलें होते, उत्तर हिंदुस्थानांत 
आयीध अ्से तेबढेंच मोर्य थोरलें राज्य 
ढीतें. अथातव यवनी अमझछाखालीं राहूं 

नये, अर्से वाहन जे देशत्याग करीत, 

ते सब या पाटलिएुत्र नगरास जाऊन आपत्या 
कार्यकतृल्वाची व देवाची परीक्षा पहात असत 
मगध देशार्च राज्य त्या वर्तकी फार विस्तृत 
होते, शिकंदराच्या लोकांनीं गंगा उतखून त्या- 
वर स्वार्री करण्याचाही एक दोन बेब्य॑ प्रयत्न 
केला हाता, परंतु त्या प्रयत्नांत त्यास मुब्णँच 
यश आर्ले नाही, पोरस ( पर्वतेश ) राजाचा 
परामव करून पंजाब आपत्या स्वाधीन कबून 

चतलछा, म्हणून चढून गेलल्या शिकंद्रास तेर्थे 

एकदां चांगठली थप्पड बसली, आशि पुढ़ें 
व्याचे लाकही त्याव्या अनन्बित आचरणास 
कंटाछून त्याच्यावरोबर पुर्ढदे जाण्यास घजे- 

नात: इतकेंच नन्हे, तर “आम्ही आतां पर्दे 
आपला नाश करून घरषण्यास येत 

नाहीं,' अर्सेच त्यांनीं उत्तर दिलें, तेब्हां नाइला- 
जास्तव त्यास परत जावें लाग्लें होतें. मगद 
देशाच्या शर वीरांपुर्दे शिकंद्राचं व त्याच्या 
लोकांचें कांहीं चालना, कारण, “ पुढ्च्यास 
टेंच, मागचा शहाणा', या न्यायानें त्यांनीं 



२७ 

आर्धापासून शिक्रदराचें. कांहीं चादूं नये 
म्हणून कडिकोट तथारी केली द्वाती, शत्र येतां- 
क्षणीच त्याची अगर्दी त्रेत्रा तिरप्रीट करून 

द्यावयातची, असा त्यांचा कृतनिश्रय दिसला, 
अशा निश्चयी व प्रवीण लठोकांच्या नादीं छाग- 

ण्यांत तात्यय नाहीं, हैं जाणून शिक्रंदरानें तो 

नाद सोडून स्वदेशाचा मार्ग सुघारठा असावा. 
आज क्ित्येक वर्ष पाटलिपुत्रांत भद्मग्रतापी 

असे न॑ंदराजे राज्य करीत होते. बिण्णुशमों 
पाटलिपृत्रांत आजा तेब्द्ां घनानंद नांवाचा 
राजा राज्य करीत हं।ता. 

विद्वान् लोक राजसमेंत येऊं लछागले व मान- 
मान्यता मिल्यूं छागले, यामुझें राजसमेंतील 
आश्रित पंडितांस अतोनात मत्सर उत्पन्न 

झाला, विश्णुशर्मां पंडिताचया आर्धी अरो 
अनेक विद्वज्नन त्या सर्मेत येऊन राहिले होते. 
प्रथम ही गोष्ट राजास व त्याच्या सभाप॑डि- 
तांसही मेठी कोतुकास्पद वाटली; परंतु जस- 
जशी राजाच्या दातृत्वाची व संग्राहकलाची 

कीर्ति स्व भारतवर्षासर पसरत चालली, तस- 
तसे विद्वान याचक अधिकाधिक येऊं लागऊे 

व त्यांत राजसभापडितांपेस्तांई फार मोटे 
पंडित विद्वान ठोक आत्याकारणानें क्ित्येक 

बैकां मरदरवारांत राजाच्या समक्ष बाद होत; 
त्या चेछीं व्याच्या सभापंडितांचा पराजय 
हाऊन त्यांस खाली मान घालून वसावें लागे. 

विष्िणुशर्मा राजसभेंत येण्यावे आपध्री बरेंच 
दिवस राजसर्भतील आश्रितपंडितांचा मत्सरामि 
बराच धुमसत होता आणि विष्णुशर्मा येण्या- 
ला व त्या मत्सराप्मीचा भडका उडण्याला 

एकच गांठ पडली, विष्णुशम्या नें आधी कोणाची 

शिफारस बगरे न छव्रितां तडक राजसभा 
गांडली, आतांपरयंत आलेछे इतर पंडित कोणा 

तरी सभापंडिताच्या द्वार्ें राजसभेंत प्रवेश 
ऋरून घत; पर॑तु या जमदमभिगोत्री ब्राह्मणाला 

असछा प्रकार मुर्यैंच नको होता 

,न्फियकीिक.#+३५+०ी 

यचनी अमछांतील 

माझ्या . 

- [ उपोद्धात- 

अंगीं जर कांहीं गृण अथेल, तर महाराजाला 
तो दिसेल, नाहीं तर नाहीं, अर्से म्हणून 
द्रवार भरला असतां दुर्वास ऋषीप्रमार्ण एक- 
दम त्याने द्रबारांत प्रवेश केला व राजास 
आशीवेचन दिलें. आशीबेचनपर शोक त्यानें 
स्वतःच रचले हेतते व घीर, गंभीर आणि 

| अस्खलित अशज्ञा वाणीनें ते उच्चारत्यावरोबर 
सर्वे सभा चकित होऊन तटस्थपर्ण त्याजकड़े' 
पाहूँ लागली, त्याच्या एकदर उद्धत पद्धती- 

वबसू्न सभापंडितांनी सहज ताइलें कीं, हा 
कोणी तरी असामान्य वुद्धिवान, तेजस्वी व 
विद्वान् ब्राह्मण आहे, इतरच नब्हे, तर यथा 
राजदरबारीं जर का एकदां हा चिकटला तर 
आपसल्या डोक्यावर बसत्याखेरीज कर्थीच राह- 
णार नाहीं. तेन्हां यास क्षणभरसद्धां येयें राहूं 
देतां उपयोगी नाहीं. असा विचार पांचचार 
पुढान्यांच्या मर्नात येडन ते आपआपसांत 
कुजबुजूं लागले, 

इकडे त्या अतिथि म्हणून आलिल्या व्राद्म- 
 णाच्या धीरगंभीर वार्णार्न राजा धनान॑दा- 

च्या मनावरही मोठी विलक्षण छाप बसली व 
त्यानें अगदी सहजगत्या तथा ब्राह्मणास 
उत्थापन देऊन आपल्याजबछ आसन दिलें 
हैँ तर सभापंडितांस फारच वैपम्य वाटलें, 
आजपयेत असा कोणाच पंडिताचा आदर 
राजानें आपण्ण होऊन कर्थी केला नव्हता, 
प्रथमतः कोणा तरी राजपंडितानें अतिथि 
पंडितास आदराने आणावयाचे व राजाडा 

त्याचें नांवगांव वंगैरे सांगितल्यावर त्यानें 
उत्थापन देऊन पंडितसर्भत त्यास आसन 
दाखवावयाचें, तें एकोकडेच राहून राजारने 
या आकस्मिक पंडितास आपण दाऊन उत्पा- 
पन देऊन आपल्या उजबे-वाजूस-अर्थोत् 
सर्व पंडितांच्या शिरावर आसन दिलें, ते 
त्यांस के खयाबें? या प्रसंगीं जितका या 
आगंतुकाचा सन््मान झाला आहे, तितका 



उत्तराष॑, ] 

एकदम अपमान झाला पाहिजे, अर्से सभा- 
पंडितांस वाटून तें साथष्याकरितां ते युक्ति 
शोधीत द्वोते. 

इकडे राजा घनानेद त्या अतिथीस “ आपण 

कोटून आलां ? बंगरे प्रश्म॒ विचारीत असतां 
त्यानें "आपण तक्षशिला नगरीहून आलों” वंगैरे 

सने हकीकत सांगिती, ती हकीकत ऐक- 
तांच राजाश्रित पंडितांपैकीं एकजण मोम्या 
गंभीरपणाने उटून उभा राहून म्हणाला, 

“ राजनू, आल्या अतिथीचें आपण स्वागत 
करून स्यांचा आदर करता हैं दानशरलाला 

योग्यच आह, पैरंतु आदर काय किवा दान 
काय पात्री द्वोतों आहे कीं अपान्रीं होतो 

आहे, यावा विचार करून काय सं करावें, 
एवडीच आमची आपल्या आश्रितजनांची 
विन॑ति आदि, यवन राजे आजकाल आर्य- 
राजांच्या राज्यांवर तित्ांजलि घेऊन बसले 
आहित, केव्हां एकदां आपण हीं राज्यें गिछं- 
कृत करूं, अरे त्यांस होऊन गेंलें आहि, तेब्द्ां 
ते कोणत्या मिपानें कोणास येर्थ पाठवितीछ 

आणि कोणास नाहीं याचा नेम नाहीं, पंच- 

जनांचा संहार अशा विश्वासघातकी लछोकां- 
चयाच घातक कृत्यांनीं झाछडा, नाहीं तर यवन 

राजे भारतवर्षोत येऊन आरयोना पराभूत 
करतील हैं संभवनीय तरी होतें काय ? तक्ष- 
शिलाही हह्ीीं यवनांच्या ताब्यांत आदे आणि 

त्याच नगरींतून है येथें आडे आहित, कारूच 
त्या नगरींतून आणखी एक गृहस्थ यवन- 

राजांच्या जुलुमास कंटादून येथें आले, त्यां च्या 
सांगण्यांत असे आलें कीं, यवन राजा कोणा 
एका विद्वान,ब्राह्मणास इकड़े पाठवून येथीलठ 

भेद काठ्ण्याच्या विचारांत आहे. या गोशिचा 
विचार ऋरून आद्रातिथ्य करावयार् तें 
करावे. हे कोणाच्या ओछखीचे नाहींत, यांना 
कीणी ओब्डखीत नाहीं, तेब्हाँ यवन राजानें 
पाठविलेले द्वेर हे नन्हेत म्हणून तरी कशा- 

दरिद्री ब्राह्मण. | 

[ 
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वरून ? अहितच, असे आमचें कोणाचें म्हणणें 
नाहीं, पण यदाकदाचित् असठे, तर सर्पांस 
दुग्बदान केल्याप्रमाणें पथ्मात्ताप होण्याचा 
प्रसंग न यात्रा म्इणून इतक्या निर्भाडपणें 

विनंति केछी आदि, ” हिरण्यगुप्त ऊफे बना- 
नंद हा कीर्तिलोछप व दानशूर खरा, पण 

थोडा चंचठ व संशयी होता. त्यांचून शिकंदर 
बादशदाने पंचजनांत जो प्रद्यय मांडला होता, 
त्याच्यामुछ त्यास वरील मापणांत फार तथ्य 
आहदहे असे वाटले, हा ब्राह्मग अद्वितीय 
विद्वान असल्यामु> त्याने झोंक्रांत उद्धतपणानें 
आपल्या सर्मेत प्रवेश केला; विद्वत्तेच्या बरो- 
बर नम्रपणा असावा तो मुर्छीच दिसला 
नाहीं, यावरून यार्च लक्षण टीक दिसित 
नाहीं, असे व्याच्या मनांत एकदम आर्ले व 
तो एकदम त्था वाह्मणास महणतों:--- माझ्या 
समापंडितांनी आता सुत्रविंें, तें अगरदी 
अक्षरशः: मा खरे बाटतें, आपण आंत 

येप्यावरोंबर मीं आपला आदर केला, परंतु 
आपलडी येथें कोणाचरी ओछठख जआाढ़े, अर्से 
दाखविल्याखेरीज आप" त्या स्थानी बून 

हावें हैं आपत्यालाही उचित वाटणार नाहीं, 
हैं राजनीतीला साइन दहाणार आह, तरी छुपा 
करून या पाटलिपुत्रांत आपछी खात्री देईड, 
असा कोणीही असल्यास सांगा ...... 

तें सापण ऐकतांच या कोपिए ब्राद्मणाच्या 

सबंगाची अगरदी ठाह्ीठाही झाी आपि तो 
एकदम राजा हिरपण्यभुप्तास म्हणाला, “ राजा, 
हैं काय भाषण करतो अद्विस? यवनांच्या 

अमलांत राहष्याठा त्रासुन, कोणत्या तरी 
आयराजाच्या राज्यांत जायें इतकेंच नवब्दे, 
तर आपल्या नीतिज्ञानाचा व भनुर्वेदावा पूणे 
उपयोग करून घेईल असा राजा भेटला तर 
व्यास तो उपयोग हाई असे करून त्याचे- 
कट्टनः यवनांचा आणि पदवतेशासारख्या 
लुबस्यांचा नाश करवाबयाचा: जिकड़े तिकड़े 

ली का 8 7 8 मन 
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पुनः आर्यराज्याचा विस्तार करावयाचा, असा 
उद्देश धरून व मार्गात तुझी कोर्ति ऐकून येथें 
आलों, यवनांचा द्वेष हें तर माझ ब्रीद आणि 
त्यांचाच मी हेर होऊन येईन 2 ...... 

हें त्याचें भाषण इतक्या उद्धटपणानें झाले 
व त्याचा कोप सवोीस इतका खरा भासला 
कीं, राजा आता उलट त्याची क्षमा मागून 
त्यास आपल्या समेत ठेवतो असे सभापंडि- 

तांस वाटलें, परंतु हें अगर्दी इष्ट नाहीं अरे 
मनांत येऊन त्यांचा अग्रेसर मध्येंच म्हणतो, 
“ महाराज, जो हेर म्हणून येइल, तो काय 
आपण यवनांचा हेर आहों, आपके त्यांच्या- 
विषयी प्रेम आहि,असे सांगतां यईल ? यवनांचच्या 
विषयीं मला माठा तिटकारा, व्यांचा द्वंप हँंच 
माझें ब्रीद असेंच म्हणेछठ, आणि कोणी तो 
हेर आदि असा उगीच संशय बोदून दाख- 
विला तर संतापानें अकांडतांडव करीछ, हें 
उधघडच आहे, परंतु दूरदर्शी जनांनीं त्यामुर्ल 

फसतां कामा नये, आता यांचा अपमान 
झाला व त्यामुछे थांना वाईंट वाटलें, तरी 
पतकरलें. पण राज्य नष्ट झा्ले म्हणजे मग 

होणारा पश्चात्ताप किती भयंकर ! महाराज, 
आपकलें अन्न आम्ही खातों आहोत, तर आप- 

व्यावर संकट येतें आहे असें दिसतांच आप- 
णास जागृत करणें हें आम्चे कतव्य आंहि. 
मग त्या संकटापासून आपण आपले स्वतःचें 
व आम्हांसारख्या प्रजाजनांचें संरक्षण कर- 
ण्याला सर्वेथा समर्थ आहांतच, ?” 

या शेवटत्या वोलण्यानें राजा हिरण्यमुप्त 
विशेष खुछला, आणि त्याचा त्या ब्राह्मणा- 
विषयींचा संशय विशेषच वादून तो त्या व्राह्म 
णास म्हणतो:- “' ब्रह्मनू, दूरदर्शापणा हा 
कांहीं क्धीही अस्थानीं नसता, तर आपण 

अमुक अमुक अशा खात्री मला पटेपर्यत 
समेंतून जावें हैं चांगलें, तशी खात्री पठली 
म्हणज आपत्या दविद्धत्तेप्रमाणं आपला आदर 

चंद्रगुप्त- - [ उपोद्धात- 
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व संभावना होईल; पण तॉपयत आपमण हैं 

। 

| 

| 

आसन सोडावें, ” तें ऐकतांच त्या दुर्बास 
ऋषीप्रमाणें कोपिष्ट ब्राह्मणाच्या तठपायाची 
आग मस्तकाला गेली व त्यानें तटकन् 
उटून जातां जातां अशी प्रतिज्ञा केली:--- 
“मी खरा ब्राह्मण असेन, तर दा 
नंदवंश समूठक नष्ट. करू टाकून 
त्यांच्या जागीं, ज्यास मी आपल्या हातीं 
घरीन त्यास बसवीन, व त्याच्याच हातून यव- 

नांचें पारिपत्य करवीन, ” इतके बोदन त्यानें 

आपली शडी मोकछी सोडछी, व केलेली 

प्रतिज्ञा पूण करीपर्यत केंसरांस हाणून हात 
लावणार नाहीं, असाही त्यानें निश्चय केला, 
मनाजोगी दक्षणा मिख्णाडी नाहीं, व राज- : 
समेत जें प्रस्थ मजिल अर्से वाटत होतें तें 
माजण्याची आशा नाहीं, झणून निराश दोऊन 

संतापाच्या भरांत कांहीं तरों बडबड करोत 
निधून गेलेल्या व्राह्मणाच्या बडबडीकड़े काय 
लक्ष्य दावयार्चें आहे, असे म्हणून राजद्रबारीं 
त्याच्या बोलण्याकडे कोणीही लक्ष्य दिलें 

नाहीं. द्याच्या वल्गनांचें सवांस हंसूं मात्र आलें. 
इकडे तो तेजस्वी ब्राह्मण आतां याउप्पर 

या पाटलिपृत्रांत पाणी 'निण्यास सुद्धां रहाव- 

याचें नाहीं, असा निश्चय करून नगराच्या 
बाहेर पडला, तो बन्याच अंतरावर गेला तो 
सूर्य अस्तास जाण्याच्या बेतांत होता, पलौकडे 
कांहीं गवव््यांचीं मु्ें आपापसांत खेब्य्त होर्ती, 

गुराख्यांच्या मुलांचा खेठ चालला होता, 
तोही मोठा कौतुक वाटण्याजोगाच होता. से 
मुले एकत्र होऊन त्यांनीं असा बहाणा चाल- 
विला होता कीं, आपल्या प्रांतावर यवन 
चाद्न येत असून आपण त्यांचा अग॒दीं फन्ना 
उडविणार आहों, पंचजन देशावर शिकंदरानें 
सवारी करून तेथील लोकांस पादाक्रांत केलें 

व त्याचे अधिकारी पुढें पुर्दे यऊअन आणखीद्दी 
देश काबीज करात आद्वित, कांहदीं मु्लें यचन 
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'झालीं होतीं व कांहीं आये झालीं होतीं, त्यांत 
तो पंधरा- व्षाचा सुंदर मुलगा आयाचा राजा 

' झाला असून आपल्याकट्टन मोठमोठ्यानें 
आज्ञा करीत द्वौता व आपत्या सैनिकांस 
त्याप्रमारण वागण्यास लाबीत होता. व्याचें तें 
एकंदर चारित्र्य पान या ब्राह्मणाचें चित्त 
अतिशय गहिंवरलें, ज्या मुलाचें एवक््या 
लद्दान वयापासून असे लोकोत्तर चारित्र्य, तो 
मुलगा गुराख्याचा खबित नब्हें, असा त्याने 
आपल्या मनाशी पका निधार केला; आणि 
कर्सेंद्री कछन या मुल्यची पूर्वेपीठिका शोधून 
काढावयाची असा ज़्यानें निश्चय केला, 

मुलांचा खेछ पुष्कछ वेठ चालला होता 
तो चालला असतां ब्राह्मणास त्या मुलाची 
पुष्कढ प्रकारें परीक्षा करितां आछी. शेवर्टी 
मु्लें दमून एकत्र झालीं, तेब्हां हा ब्राह्मण 

त्यांचेजवछ गेला व त्या मुऊलास म्हणतों 
४“ मुला, मरा तुझा हात एकवार पहावा 
अशी इच्छा आह. तो मला पाएहूँ दे. 
मुलानें ब्राह्मगस अगदीं नम्नरपर्ण नमस्कार 
करून आपला उजवा द्वात व्याचे पुढें केला. तो 
द्वात पहातांक्षणीच ब्राह्मगास अत्य॑त आनंद् 
झाला, त्यावर चक्रवर्ती राजाचीं सब लक्षणें 
अगर्दी स्पष्ट दिसत होतीं, अशा सुलक्षणांनीं 
युक्त मुलगा गुराख्याच्या पोर्टी यावा, किंवा 
निदान गुराख्याकट्टन पाछला जावा, हैं तरी 
मोर्ठें विलक्षणव, असे त्यास वाटलें व त्याचा 
द्वात व मुख हीं त्यानें सामुद्रिक दृश्ीनें नीट 
परीक्षून पाहिलीं, जों जों ती सुलक्षणे त्याच्या 
रृष्टीस पड़ें लागलीं, तों तों याला अशी दृढ 
इच्छा द्वोऊं लागली कीं, आपण या मुलाच्या 

आइईबापांकडे जाऊन्न त्यांच्यापाशीं याच्या 
जन्मासंबंधाची चोकशी करावी, आशणि 
त्यांच्यापासून या मुलास मागून ध्यावें, त्या 
दृंशीनें मुलासही त्यानें विचारिलें कीं, “तू 
मजबरोबर येतोस का १ तूं आलास तर तुला 

द्रिद्री ब्राह्मण- १३ 

मी सर्वे विद्या शिकवीन. शख्नाश्नविद्या व 
धनुर्वेद यांचा सुद्धां मीं अभ्यास केला आहे 

तें सबे तुला शिकवीन, ” शख्नाख्रांचें व धनु- 
ध्यावें नांव निवतांव मुलास पराकाष्टेचा 
आनंद झाला आगणि त्यानें त्यास झटलें, 

राज, मझछा आपण या विद्या शिकवाल, तर 
मी आपला दासानुदास होईन.”” इतके बोलणें 

झाल्यावर थाडया वेतन मुझांनीं आपापलेीं 

गुरें एकत्र जमा केलीं व साकार झाला 
म्दणूत तीं घरोघर जाऊं लागलीं, ब्राह्मणही 

त्या गुराख्याचे मुछाबरोबर त्याचे घरीं गेला.. 
त्या मुठाचा बाप मोठा सज्जन होता, व 
मुठाविषयीं तर व्यास अतोनात आभिमान 
असे, आपल्या मुलाची विलक्षण बुद्धि पाहून 
ब्राह्मण मुद्दाम त्याची चोकशी करण्याकारितां 

त्यांजबरोबर आला, हैं पाहून तर त्यास विशेष- 
च आनंद झाला. रात्रीं तेथेंच वस्ती करण्या- 
विषयीं त्यानें व्यास विनंति केली, गाईच्या 
घारा वंगेरे काडल्यानंतर ब्ाह्मणास त्यानें 
दुग्धप्राशन करण्याबहऊ आग्रह केला व ब्राह्म- 
णानदी त्याच्या त्या आतिथ्याचा स्वीकार क- 

रून रात्रो तेथेंच राहण्याचा विचार केला, 
दुग्धप्राशन वगरे झात्यानतर त्या गुराख्यास 

आपले जव॒द् वसबून घेऊन ब्राह्मण मोठ्या 
युक्तीनें म्हणतो, “ हे बुद्ध गोपा, हा तुझा 
मुलगा विलक्षण बुद्धिवान् व तेजस्वी आहे. 
याच्यासंबंधाने तुला कांहीं विचारावें असें मा 
वाटतें आहे, तुझी जर कांहीं हरकत नसली 
आधगि तुला राग येणार नसला, तर विचारतों, ?? 
ब्राह्मण आपत्यास काय ग्रश्न विचारणार हें जणूं 
काय समज़ूनच गुराखी हंसला व त्यास म्हणतो, 
“महाराज, आपण ब्राह्मण, आपण एखादा प्रश्न 

विचारला, तर त्यावा राग काय म्हपून मानावा ! 
जें काय आपल्यास विचारावंसें वाटत असेल, 
तें अगदीं मोकवू्या मनानें विचारा, भाढद्दी 
आपणास उत्तर देईन, ”” 
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ते उत्तर ऐकून ब्राद्मणास बरें वाटलें व तो 

छागलीच म्हृणतो, “ इतके आश्वासन लूँ 

देतोस तर ठीक आहे. माँद्द तुझा अगदीं 
निर्भीडपर्ण विचारतों, हां मुखगा तूं आपता 
म्दणतोस, पण हा तुझ्या वंश्ांतछा दिसत 
नाहीं, जर याची आणखी कांहीं निराब्ठी 

हकीकत असली तर मछा सांग, मसाझ्या तको- 
प्रमाण जर याची कांहीं निराणी हकोकत 

असली, तर तूं पके समज को, हवा मुल्गा 

पुें मोठा भाग्यशाद्ी निघणार आहे; द्वा 
सार्वभीम राजा दोइठ, ? 

ब्राह्मणा्चे हैं बोलणें ऐकतांच गुराखी 

थोडा सर्वित झाला, नंतर लागलीच ब्राह्म- 
णास म्हणतो, “ महाराज, आपल्या पायापाशीं 

खो्टें बोठाबयाचें नाहीं, असा माझा कृत- 
निश्चय, म्हणूनच मी आतां खरें काय आह तें 
सांगतों. द्वा मुछगा माझा नव्दें, आम्हां 

गुराख्यांच्या पोटीं असलें रत्न कोटून निप- 

जावें ? हा मुझगा अगदीं तान्हेषणी मला एके 

चांदण्या रात्रीं रानांत झाडाखाली टाकलेला 

असा सांपडला, तो रडत होता. त्याच्याजवढछ 

कोणी म्हटल्या कोणीसुद्धां नब्हतें, त्यास 
एखाया मांसाहारी श्वापदानें खाऊन कसें 
ठाकछें नाहीं, यार्चेच आम्हांला आश्रय वाटरलें, 
आकाशांत भगवान् चंद्रमा जणू काय व्यास 
भीर देऊन अगदी निर्भयपर्ण राहण्यास सांगत 
होता, त्या मुखाला मीं लागलीच उचललें व 

आपत्या घरीं आणलें, त्याच्या मातापिंतरां- 
चा शोध लागावा म्हणून मीं पुष्कझ यत्न 

केला, परंतु कांहीं तपास लागला नाहीं, या 
मुलाच्या अंगावर वर्त्ने विशेष नव्हतीं, आणि 
अंगावर बाव्लेणें होतें, तें एक रक्षाबंधन 
मात्र. तें मी -नीट जपून ठेविलें आहे. मुलठगा 
कोणाचा, काय, याची कांदींसुद्धां माहिती 
लागली नाहीं, भी आपलाच म्हणून बाल्गून 
त्यावें संवर्धन चालविलें आहे, ” 

चंद्रगुप्त. 
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हैं ऐकून ब्राह्मण कांहीं वे८छ स्वस्थ बसला 
व नंतर म्हणतो, “ तें रक्षाबंधन कोये आदि 
तें आण पाहूं, ? गुराख्यानें तें रक्षाबंधन तें 
सातां निध्यांत पुरचुंड्या करून सातां डेच्यांत 
लपवून थविले होतें, तें मोत्या सायासानें काढून 
ब्राह्मगास दाखबिले, पलीकडे दिवा द्ोता त्या 
दिव्याजवबच्ध जाऊन त्राद्मणानें तें रक्षाबंधन नीट 

न्याहाद्धन पाहिले, तो त्यावरीछ ठसा पाहून 
त्यास मोर्ट आश्चर्य वाटलें; व एकदम तो 
त्या ग्रराख्यास म्हृणतों, “ बाबारे, हा मुझगा 
तू माइया स्वाधीन कर, निदान कांहीं काछ- 
पर्यत तरी माझ्या स्वाधीन कर, तो पुढें मोर्ठ 
भाग्य काढीछ, यांत शंका नाहीं, मात्र त्याला 
कोणी तरी हाताशी घरलें पाहिजे., मला सवे 
विद्या येतात, आणखी माझें मन या मुलावर 
बसलें आहे, तर तूं याला माझ्या स्वाधीन 
कर. ” तें ब्राह्मणार्चे बोलणें ऐकून गोप फार 
सरचित दिसला. तेव्दां ब्राह्मण त्यास पुढ़ें 
म्हणतो, “ बाबारे, दशरथ राजानें राम- 
चंद्राला विश्वामित्राच्या स्वाधीन केलें, आणि 

विश्वामित्रानें त्या रामास सर विद्यांचें शिक्षण 
दिलें, त्याप्रमाणें तुझ्या पुत्रास मी शिक्षण 
देऊन तयार करतों. तुछा काछ्जी नको. हैं 
राजबीज आहि. ” त॑ मागणें ऐकतांच ग़ुरा- 
ख्यास अतोनात वाईट बाटलें व आपण इतके 
दिवस अत्यंत ग्रेमानें वाडविलेला हा मुलगा 
ब्राद्मम मागतो, याठा कसा दावा, अशा 

विवंचनेत तो पडला, ब्राह्मणास काय उत्तर 
द्यावें, तें त्यास सुचेना, परंतु त्याचें उत्तर त्या 
मुलानेंच त्यास दिल, या ब्राद्मणाचें व त्याच्या 
बापाचें भाषण प्रथम सुरू झार्ले तेन्हां तो 
मुऊगा ऐकत नव्हता, परंतु ब्राह्मणानें त्याज- 
पाशीं या मुठाला माइ्या स्वाधीन कर असे 
म्हटलें, तेन्हां तें त्यास आबड्टन तो धांवत 

घांवत येऊजन त्या आपत्या गरीब बापास 
म्हणतो, “ बाबा, मजा तुम्ही यांच्या स्वाधीब 
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करा. मुदींश॒ुद्धां काछजी करूँ नका. तुम्ही 
नेहमीं म्हणत असतां कीं, या यवनांचा कोणी 
उच्छेद करीऊ तर पाहिजें; मग बाबा मीच तो 
उच्छेद करूँ छाग्छों तर काय वाईंट ? तुम्दी 
त्या त्यांच्या राजाजा पाहिलुं द्दोतंना म्हणतां 2 
नेहमीं नेदर्मी त्याच्या गोर्श् सांगतां, तो असा 
द्वीता, त्यात्रा पोषाख असा होता, त्याचा 
घोडा असा होता. वावा, तुमच्या आशी- 
वोदान आणखी या ऋषिमद्दाराजांच्या कृपेन॑ 
मी खरोंखर पराक्रमी होईन. त्या यवनांनीं 
पेतलेला सगव्य मुलख त्यांच्यापासून परत 

अयाण. 

। 
। 
[[क् 
|| 
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घेईन आणि एक मोठं थोरलं स्वतंत्र राज्य 
स्थापीन, मग बाबा, तुमच्या नशिबाच हीं गुरं 
जाऊन तुम्ही स्वस्थ बसत जाछक, खरोखर मी 
या यवनांना मारून मगध देशाव्या भूपतीच्या 
राज्यासारखं इकडे स्वतंत्र राज्य स्थापीन, ”! 

मगध देशानें व त्याच्या राजाचें नांव निध- 
तांच ब्राह्मणाचा इतका बवेछ अगदीं गुप्त अस- 
लेला संताप एकदम उद्दीप्र झाला व त्यास तो 
म्हणता, “ अरे सुछा, मगध देशाच्या राज्या- 
सारखें राज्य कां म्हणतोस ? तुला” त्याही 

राज्याच्या गादीवर बसवून चक्रवर्ती करीन, ”” 

प्रकरण १ ले. 
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भ्याण, 

हन अरण्य-हिमालयां- 

तले गहन अरण्य-अ- 

क्षरशः गगनाचें चुंबन 
घेऊं जाणारे वृक्ष त्या 
अरण्यांत होते, आणि 

वृक्ष तरी किती प्रकारचे! 
त्यांच्या प्रकारांना कांहीं 

गणतीच नाहीं, हिमालयाला सबे औषधिवन- 
स्पर्ताब भांहेरघर असे म्हणतात तें कांहीं खोटें 
नाहीं, सवे वनस्पति, सवे लता, सवे जातींचे 
लहानमोठे ब्रक्ष व्या पवेतावर आहित असें 
वाटणें अगदी, साहजिक आदि. व्यावरीझ अ 
रण्यें अत्यंत गहन असतील यांत नवल काय?! 
या अशा अरण्याच्या एका भागांत एक लहा 

नसा आश्रम असून, त्याची व्यवस्था फारच 

उत्तम होती, या आश्रमास चार्णक्याश्रम म्ह- ७ /याड लीन >+-साक » 

णत असत. ब्रह्मपत्रेठा जाऊन मिकणात्या 
एका लहानदा, परंतु फारन रमणीय अशा 

नदीच्या तटाकीं हा आश्रम होता, या नदीचा 
ओघ सपाव्यानें सुट्लेल्या वाच्याप्रमाणें वाहत 
असे, यामुब्ठंच कीं काय हिंचें नांव मरुद्गबती 
अस॑ पडलेलें होते, ज्या ठिकार्णी चाणक्याश्रम 

असे, तेवढाच थोडासा भाग थोडा शांत असे, 
या आश्रमाचा कुलपति चाणवय नांवाचा एक 
ब्राह्मणग-महातेजस्वी, महाविद्वान् व महाकोपिष्ट 
असा ब्राह्मण-होता. त्यार्वें तेज गोन्रपती- 
प्रमाणेंच अम्नीसारखें प्रज्वलित होतें, त्याच्या 
आश्रमांत अनेक ब्राह्मण व विद्याध्ययनेच्छ 
ब्राह्मणपत्र येजन राहिलेले होते, शिवाय हि- 

| माल्यांतले मिल्लाविपति त्यास फार नमून 
असत. चाणक्याचें अध्ययन चारही वेद, त्या- 

च्या शाखा व त्यांच्या उपशाखा, त्याचप्रमाणें 

त्यांचीं षडंगें आणि उपांगे आणि इतर सवे 
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शा्तरें इत्यादिकांना आकलन राहिलें होतें, | ज्यानें मत्सरानें भरलेल्या छुद्र ब्राह्मणांची दुष्ट 
क्रुक्पति या नांवास त्या कालीं जर कोणी | बाणी ऐकून माझी अवमानना केली, त्या 
योग्य स्थान असेल, तर तो चाणक्य होता, | मगधाधिपती च्या कुब्णार्वे पु्णेपणं समूलच्छेदन 
हैं अगदी निर्विवाद होय. शेंदोनशों विद्यार्थी । करून त्याच्या सिंहासनावर मी आपला हा 

व्याचेजवछ पढत असत, शिवाय त्या विद्या- | क्षत्रिय किशोर बसवीन, ” अशा प्रकारचे 
थ्योना आणखी पडविद्यार्थी असत ते निराछेच, | उद्घभार त्या आश्रमाच्या कुलपतीच्या तोॉइन 

या विद्यारथ्योत स्व ब्रह्मविद्या शिकणारेच । वारंवार निघत असत.' आगणि त्याच बुद्धीमें 
असत अरे नाहीं; तर अख्रविय्ा व भनुर्वेद, | तो खरोखरी एका अल्पवयी पर॑तु तेजस्वी 
त्याचप्रमा्णें आयुर्वेद, काइयपसहिता इत्यादि- | अशा क्षत्रिय कुमाराला व त्याच्याबरोबर 

कांचें शिक्षण घेणारे ब्राह्मण व क्षत्रिय शिष्य | हिमालयांतीझ बारीकसारीक मांडलिक राज्याँ- 
तव्या आश्रमांत होते. सारांश, पुराणांतरीं | तीर कित्येक क्षत्रिय व भिक्त कुमारांना 
वासेष्ठ, वात्मीकि, विश्वामित्र इत्यादिक मह- | आपल्या आश्रमांत आपूक त्यांस धनुवेदाचें 
षीच्या आश्रमांचें जें वरगेन आपल्यारा आढकछतें | व शख्नवियेचें शिक्षण देत असे, त्यांत समा- 
त्याप्रमाणें हुबेहूब या चाणक्याश्रमांत सर्व | धानादी गोड ही कीं, ते से कुमार मोव्या 
व्यवस्था होती. प्राचीन काछच्या वसिष्ठ- | आनंदानें व उत्साहानें आपल्या गुरूपासून 
वामदेवांप्रमाणेंच आपली योग्यता आदि अशी | त्या त्या शाखत्राचे प्रायोगिक व शास्त्रीय पाठ 
चाणक्याच्या मनाची पक्रो खात्री असाबी | घेत असत, दररोज त्यांची विद्याप्रगति 
असें दिसलें, इतकेंच नन्हे, तर “ विश्वामित्रा- | पाहून त्यांच्या गुरूस आतिशय आनंद होत 
प्रमाणेंच एखाद्या क्षत्रिय वीराला हातीं घरून | असे, दिवसानुद्विस आपला उद्दिष्ट हेतु सिद्ध 
त्याच्याकट्टन रामायणांत वर्णिव्याप्रमाें परा- | होण्याच्या जबछ जब येऊं छागला, हैं पाहून 
क्रम करवीन, एक मोटे थोरलें साम्राज्य | हा गरूस जें समाधान होऊं लागलें, त्यास 
स्थापवीन, प्रथ्वीवेजय करण्यासार्ीं अश्वमेध | पारावारच नाहींसा झाला, आतां पुढला 
करवीन आणि असंख्य मांडलिकांच्या प्रणतीनें | कार्यक्रम कसा काय करावयाचा इकड़े त्याचें 
त्यांच्या मुकुटांवरीक रत्नांच्या ग्रकाशानें | लक्ष्य वेधर्लें, रणांगणांत शन्ृूसमोर उभें ठाकून 
त्याच्या चरणाचीं नखें रंगवीन. रामराजा | याचा पराभव करणें, आपत्या शिष्यांस 
ईश्वरी अवतार अयोध्येसारख्या नगरीचा | अशक्य आहे असें तर त्याच्या मनास पढ़ें 
मूछचा राजा, तेब्हां त्याच्या हातून विश्वा- | वाटलेंच. त्या शिष्यांच्या अंगी तेवरें शौर्य, 
मित्रानें से विद्यांचें ग्रहण करवून त्यास | वी व कौशल्य नब्ह॒तें असे नाहीं; तें पुर्णेपर्णे 
अनेक पराक्रम करण्यास समर्थ केले यांत । होतें, परंतु संख्येच्या मानानें पाहतां लागणारें 
नवल नाहीं, परंतु मी ज्याला मू्ण्चें राज्य | सेनाबल कोदून आणावें, याची व्यास 
नाहीं, दुसरें कोणतेंही साधन नाहीं, अशा | मोठी काछठ॒जी लागली. मगध देशचा 
क्षत्रिय पुत्राला हातीं धरून त्याचेकड्डन सवे | राजा मोठा सम्राट. अग्योवर्तीया पूर्वोत्तर 
आयौवतीवरच एकच मोठें थोरलें प्रचंड राज्य | भाग व्यानें सर्वे व्यापलेला असून पश्चिमेकडेस 
वसवून त्यास सावभौम करीन, ज्या मगध | त्याचे मांडलिक अनेक होते. तेब्हां युद्ध कर- 
देशाच्या राजानें विनाकारण माझा उपमर्द | ण्याचाच असंझ आला, तर त्यास सेनावल 
केला, ज्यानें माझी योग्यता जाणली नाहीं, | जितकें असर्णें जरूर तितकें आपल्या या 
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वीरपुत्रास कर्स मिव्यचें! हा विचार 

आतांशा त्या ब्राह्मणाच्या डोक्यांत एकसारखा 

घोर छागला, या विचारांतव एके दिवशीं 

मध्यान्हसमयीं तो माध्यान्दस्लानासाटीं अगर्दी 

एकटाच मरूुद्रती नदीच्या आपल्या नियामित 

जागीं चालला होता, आश्रमांत इतको गर्दी 

झसे, पर॑तु गुरूनीं आपल्या नित्यकृत्याकरितां 

नदीचा विवक्षित भाग अगदी आपल्यासा्टीं 

निराब्या राखून ठेविल्याग्रमाणें केलेल होते 

व्या भार्गी गुरू असतां त्यांचेजबछ जाऊन 

साषण करणे कोणासही शकक्य नब्हर्ते, एक 

त्यांचा आवइता क्षिष्य चंद्रगुप्त मात्र वाटेल 

त्या वीं वाटेल तेथें जाऊन गुरूच्या समा- 
धीचासुद्धां भंग करूं शकत असे. ज्याप्रमाण्ें 
आइंबापांस दह्ा मुर्ले असर्ीं, तरी एकावरच 
त्यांचें विशेष प्रेम असरतें, त्यानें कांहींही दोष 

केले तरी ते दोष असे त्यांस वाटत नाहींत, 

किंबा दोष वाटले तरीं त्यांजबहुल अगदीं 

त्यास सहज क्षमा होते, त्याप्रमाणेंच चाणक्य 
व चंद्रगप्त यांची स्थिति होती. गुरूच्याजवत् 
अनेक शिष्य अनेक प्रकारच्या विद्यांच अध्य- 

यन करण्यास राहिलेले होते हैँ वर सांगितले- 

लंच आहे; पर॑तु त्या सबात चंद्रगुप्त हा आद्य 
ब अत्यंत प्रेमांतला शिष्य होय 

वाचकांनी ताडर्लेच असेल कीं, उपोद्धातांत 
सांगितलेला दरिद्री ब्राह्मण व हिमालयावरील 

गोपास सांपडलेला क्षत्रिय वत्स तेब या चाण- 
व्याश्रमांतील चाणक्य व चंद्रगुप्त होत, त्या 

गोपास चांदण्या रात्री झाडाच्याखालीं अचा- 

नक तो बालक सांपडला. तेंन्हां तो चंद्रानेंच 
आपत्या वंशांतीऊू एक महावीर पुरुष-त्याच्या 

हातून पुढ़ें मोठे 'थोरलें काये घडणार म्हणून 
रक्षिला, अर्से मनांत आणून त्या द्रिद्ी ब्राह्म-, 
णानें त्याचें चंद्रगप्त हें नांव ठेविलें, व ज्या 
नांवानें आपण राजसमेंत गेलों असतां आपला 

मानसंग झाला तें नांव त्या मानभंगाचे पृ्णेपणें 
2 
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| निःपात त्याच्याकट्टन करवू , 

परिमाजेन होइपयंत आपण सोड्न द्यावयाचें, 
तॉपयत निरा्ेच नांव ध्यावयाचें; व जे दि- 
वर्शी हिरण्यगुप्त ऊर्फ घनानंद यास मगध- 
देशाच्या सिंहासनावरून खालीं ओढून काढ़ूँ , 
त्याच दिवर्शी आपस्या पढ़ित्या नांवाचा उच्चार 

| आपण करू किंवा कोर्णी केलेला कानांनीं 
ऐक, अशी प्रतिज्ञा त्या ब्राद्मणानें केली, 
ब्राह्मण मोठा कायकती व निश्चयी, त्या गोपा- 
पासून मुलास मागून घेतल्यानंतर तो पुनः 
तक्षशिला नगरीस परत गेला नाहीं, तर तेथुन 
वच्याच अंतरावर हिमालयाच्या उंच व अंत- 

भोगांत जाऊन वर सांगितलेल्या मस्द्गती 
नदीच्या तटाकावर त्यानें एक लहानशी पर्णकु- 
टिका वांखिली व तेथथें वया आपत्या बालकास 

| धऊन त्यास शख्राख्रतियेनचें शिक्षण देण्यास 

सुख्वात केली, या एकाकी वालकास कितीही 

| शिक्षण दिल्े तरी यात्र एकट्यांच हातून 

| आपकें इष्ट काय साध्य करे होणार, हा बिं- 
चार ब्राह्मणाच्या मनांत आलाच, परंतु 

उत्साह सोठा, निश्चय इृढ, स्वतःच्या कार्ये- 
कतेत्वाविषर्यी विश्वास फार, तेंब्हां अज्ा 
मनस्वी माणसास निराशा कर्घी तरी शिक़ूं 
शर्केंठ काय 2 ज्याप्रमाण भगवान रामचंद्रानें 

दक्षिणतील वानरांच॑ सहाय घेऊन राबणा- 

सारख्या वेच्यास जिंकिले, त्याचग्रमाणें आप- 
णही या आपल्या क्षात्रियवीराला हिमाचलांतील 

मिद्ठ, मातंग, चांडारू बंगेरे द्वीन समजले 
जाणाय्या लाकांचें सहाय देऊन त्या चांडालां- 

पेक्षांही नीच अशा मगधद्शाच्या राजकुलछाचा 

अशथी विलक्षण 
उमेद त्यानें मनांत घरली; व सिछ, सातंग, : 
चांडाल बंगरे लोकांच हीनल मसनांत न 
आणता आपल्या [दाने जणूं काय कर शीव न 

खाशाबव। 

त्यांस पुनीत करून घेऊन शख्राख्रविद्येचा 
उप दिदय त्च् टू ठ श्र कि ञ्भ्र त्य कु | उपदेश चालावला, शवाय लाकरच त्याच्या 
विद्वत्तेचीही ख्याति सबंत्र पसरव्याकारणानें 
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जिकट्टन तिकड़न त्राध। गयु अहा त्याचजबनि, | 

अध्ययन करण्यास यऊ लागले, अशा तच्देनं 

पहिली लहानशी पाकटिका घालन समारं वृष 

झाल न झा, ता चागक्याश्मात्रा व तथाऱ | 

कुलपतीबी स्व दिमाचल प्रदिशांत कीर्ति | 
पसरली . 

असो. वर सांगितस्याप्रमार्ण आता पुढला 
उपक्रम कसा काय करावा, या विंचारानें चित्त 

व्याप्ें आहे, अशा स्थितील मध्यार 
सुमारास चाणक्य आपत्या स्नानस्थानाकड़े 

चालला होता, हैं वर सांगितलेच आहिं. 
विचार करीत बसण्यांत कांड़ी तात्पय नाहों, 
प्रतिज्ञा व कार्य सिद्ध करावयाचें तर आपण 
आता ताबडतोब कांहींना कांहीं तरी प्रारंभ 
केला पाहिजे, असें त्याच्या मनांत ते दिवर 

विशेष प्रकारे भोदू छागरलें होलें अथातच । 

काय करावें कसा प्रारंभ करावा १ हा विचार 
विशेषतः त्याच्या मनास ब्रास देत होता 
चंद्रगुप्त सुप्रभातींच उठून शिकारीच्या नादानें 

कार्णाकडे गेला होता; बैठ अतिशय शर्त, 
परंतु प्रखर होती, सूर्य आकाशाच्या अगर्दी 

ध्यभागीं आरूड झाला हॉता, अशा बेदीं 

पशुपक्षी जणू काय विश्वांति घण्यासाटीं आपाप- 

ल्या गुहांत व धरव्थांत जाऊन बस ले 

स््याच्या अंतरंगीं शांतीच॑ नांवही नव्हत 
इश्रकार्य सिद्ध होईपश्रेत व्यास शांति | 
ती कोठून मिछणार १ चाणक्य यात्रमार्णे | 
आपल्या मनाशी विचार करीत असतां 
एकदम त्यास कांहीं तरी विलक्षण 
अशी कल्पना सचर्झा असाबी, कारण त्याचा 

चेहरा एकदम प्रफल्लित झात्याप्रमाण झाला, 

स््यान त्या उल्हासांत दोन््ही हातांनीं एकवार 

टाठी वाजविकी, आणि आपसल्याशीच तो 
कांहीं तरी पुटपुटला, व एकदोन वार सान 
हालबून आपत्याशीच म्हणाला, “ वरोवर, 

न्टीच्या | 

हाते, वाद्य- | 

णाच्या सभोंवतालीं अगर्दी शांत होतें खरे, परंतु । 

| 

ल् 

। 

| 

| काय होगार आहे ? व्हायनें 

| जाणार, 

| ज्ञानासाठीं न्दीत शिरला: 

अकिरण 

अस कव्याखेरीज दुसरा आतां मार्गच नाहीं. 
आपण नेन्याखेरीज ती व्यवस्था होर्णच शक््य 
नाहीं, आणि तशी व्यवस्था झातध्याखंरीज 
आपब्याल्ा आपत्या पृठल्या कायकम्ताचा उप- 
क्रम करणेंदी शकक््य नाहीं, नसतेंच येश्रें बसून 

तें ते जाऊन 
होणें शक्य आहे. एक वर्षोत चंद्रग॒प्तानें 
विद्याग्रहण थोडेथोंडर्क केले असें नाहीं, आर्णि 
पाटालिपुत्रांत आपण गर्ला होता त्या बेछीं जी 

स्थिति पाहिडी तीच कायम असली, तर 
| आपले काय आपणाला कर्ठाणही जाणार 
| नाहीं. एक वषाच्या आंतव आपण तेथें 

ही गोट्ट कदा|चत अडचर्णीर्चा 

वाटते: पण त्यांत अड्चंण तरी कसली ? जे 

| आपण एवंडा थोरला व्यूह रचण्याची हांव 
धरितों, तव आपण प्रारभींच अशा तच्छेच्या 

शंका घऊं लागलों, तर करे चालणार १ 

आपब्या राजनीतीत सब गोष्टी चालतील, 
आपण जे मनांत धरताों ते जर केले नाहीं, तर 
कर्षघोच आपस्याला सिद्धि प्राप्त होणार नाहीं."! 

याप्रमा्ें मनाशी कांहीं विवंचना, कांहीं 
निश्वय व कांहीं विचार करोत कर्रात चाणक्य 

मुखान त्या कालीं 
योग्य असे मंत्र एकामागून एक सहजगत्या 

निप्रतव हाते; परतु त्या मंत्राचारात त्याच 

आपल्या पुढल्या कार्यक्रमाकडे गुंतलेले होतें, 
हैँ उबडच आहे; तसें तें गंतलेल असतां 
नित्यकर्माच वेढीं अगद्दी साहजिक तड्डेंनें 
उच्चारल्या जाणास्या मंत्रांत मन के असूं 
शकणार ' ज्लान बगेरे होऊन सवारी माध्यान्ह- 
संब्येकरितां कांठावर हरिणाजिनू टाकून त्यावर 

बसली आण आचमन करून आता प्राणायाम 

क्ररणार, तोंच त्यांचा लाडका वत्स चंद्रगुप्त 

घांवत घांवत त्थ आलेला त्यांनों पाहिला 
आल्यावरोवर  पुढें यंऊन गुरूस नम्नपर्ण नमन 
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करून त्यानें आज आपण बनांत काय काय 
पराक्रम केले ते त्यांस निवेदन केले, विशेषतः 
एक मोठा थोरला रानडुकर व फारच सुंदर 
असा कृष्णमग मारल्यावहुलुची हकीकत तो 
सांगूं लागला असतां त्याच्या बरोवरीचा 
दुसरा एक राजपुत्र म्यंत्र द्मणतो,  आणि 
गुरुजी, हा एकटा त्या रानडकराच्या मार्ग 

धांवत सुटला, तेन्हां आद्योंला खराखर अजें- 
नाची आठवण झाली, अज़नाचें वल पाहण्या- 

अयाप. 

! 
। 
। 
। 

साठीं भववान शंकरानें किराता्वें रूप घेऊन 

अजुनास चिडविलें, त्या वेन्ीं अजुन खरोखर 
याच्याप्रमाणेंच शोभला असावा, ” इतक्यांत 
दुसरा एक मिक तितक्याच उत्सुकतेनें द्यणतो, 
“ गुरुजी, तो डुकर तुझाी पाहिला तर याला 

'चांगली शाबासकीच दाल, एवंडा डुकर 
आजपयेत या अरण्यांत क्थी कोणी पाहिला 
नसेल, पण हा व्याला यात्किचितसुद्धां न डग- 
मगतां जणूं काय कुत्यामांजरला हाणायला 

काठी घेऊन धांवावें, त्याप्रमाणेच यानें केंलें 
आणि शेवर्टी त्याला ठारही मारलें, तुम्ही तो 
डुकर पहाण्याला चलाच, ”” 

आपल्या एकुलत्या एक व परसश्रिय पुत्रानें . जा 
; प्रमाण वागलेंच पाहिजे, तू तोड गोरमोर करूं एखादा पराकम केला असतां ज्याप्रमाणें त्या- 

च्या मातापितरांस अतिशय आनंद होतो, 

त्याप्रमाणेत्र, किंवहुना त्याच्याह॑पेक्षां बिले- , 
क्षण असा आनंद चाणक्यास त्या वें झाला, 
ज्यास दह्वातीं धरले त्याची येथपर्यत तयारी 
तर अत्युत्कृष्ट झाली. परंतु जें काम व्हावयार्च 
आहे. तें सब पु*च आहे, झाललें हैं कांहीच 
नाहीं, हेंही मनांत येऊन व्यास लागलींच 
थोडेसें बाइंट वाटलें; परंतु तें अग॒दी क्षणमा- 
त्रच होतें, तो क्षण उलटतांच चंद्रगुप्ताकड़े | 
चढून ते त्यास म्हणतात, ४ बा चंद्रगप्ता, ह। 

की ऑऑननमकबन ० ही... ००-००... ०. 

तुझा पराक्रम ऐकून मठछा खरोखर फार | 

आनंद झाला अद्दि, द्वसानादिवस असेच : 

१५ 

पराक्रम करीत जा, पण आता मला दुसच्याच 

कांही ग्ो्टीवहल तुछा सांगाय्चें आहे. मुलांनो, 
तुम्ही जरा दूर जा, हाका मारीन तेव्द्ां जबछ 

या. ” मुर्ले गुरूच्या अगदी आज्लेत असत. 
त्यांस गुरूनीं वरील आज्ञा करतांच ताबडतोब 
तीं दूर गेलीं, व चाणक्य चंद्रगप्तास म्हणाला, 
४ बत्सा चंद्रगुप्ता, मी कांही वेछ तुला सोडून 
जागणार आहें, ठुझें वये अजून अगदीं लद्दान 
अहि: परंतु तुश्या हातून जें कार्य मला घड- 
वावयात्रे आह, त्याचा उपक्रम आतांच आरं- 
भला पाहिज; दिवसगतीवर टाकतां कामा- 
नये, शिवाय तुझ्या अंगावर एक चातुमोस्य- 
पर्यत तरी येथली व्यवस्था टाकिलीच पाहिजे, 
ज्याला पुर्दे मोट्या थोरल्या देशाचें राज्य 
करावयाचें, त्याला थोडा तरी असव्या कार- 

भाराचा अनुभव आला पाहिजे. म्हणन तूं 
इतका लहान तरी तुजबर हा आश्रम टाकून 

एक चातुमास्यपर्यत मी जाणार, तुला ठाऊ- 
कच आहे कीं, भी एकदां एखादी मो करीन 
म्हणलें म्हटजे तें कर्घाही फिरावायच नाहीं, 
आणि जर आपत्याला आपला हेतु सिद्धीस 
न्यायचा आह, तर जरूर जरूर मी म्हणतों त्या- 

नकोस, गोशमोरें तोॉंड करण्याची म॒त्दींच जरूरी 
नाहीं. कारण मी जो जातों आहें, तो केवछ पुढचा 

आपलछा कार्यक्रम नीट बसविष्यासार्दीच जातों 
आहें, दुसरा कांहीं्ही माझा हेतु नाहीं, काय काय 

करावयारच ते आतांच तुला सांगून उपयोग - 
नाहीं. वत्सा, मगध देशच्या राजाच्या सिंहा< 
सनावर तुला बसलेला पाह्ीन, तेन्हांच माधझ्या 
नेन्नांचं पारणं फिटेल; मध्यंतरी फिटणार 
नाहीं, ही पक्की मनांत खणगांठ बांधून ठेव, 
दुसरें कांहीं मला तुछा सांगायचें नाहीं. 
इतर सर्व मंड््ौला मी सवबे कांहीं सांगून 

ठेबितों, परंतु त्या सवाबर नजर तुझी, तूंया 
आश्रमाचा मालक. तूंच येथला राजा, पुढचें 
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| एकट्यालाच गेलें पाहिजे, आता त्याबदल 
अधिक कांहाएक बोलूं नको. मी सांगतों 

| त्याप्रमार्णे बाग, तुझ्या कल्याणाखेरीज माइया 
बिचारा चंद्रग॒प्त खरा|खरीच अगर्दी गोर- | मनांत दसरें कांहींदही नाहीं € मी तला सांगा- 

मोरें तोंद करून चाणक़्याचें भाषण ऐकत | यला पाहिजे असे नाहीं. यांत कायतें तूं 

राज्य करें काय हांकणार तें तुक्या या | 
| 

) 

होता. त्यास आपला गुरु आपल्यास टाकून | समज. ” इतके बोलस्यानंतर चंद्रगुप्त अधिक 

| 
। 

। 

चार महिन्यांतल्या वागणुकीवरून मला चांग 

दिसून येईल, 2१ 

जाणार हैं ऐकतांक्षणींच अतिंशय वाईट वाटलें, | काय बोलणर १ परंतु त्यास अतोनात दुःख 
अगरदी तान्हपणापायन ज्यानें व्याचें संगोपन | होत असावें, अर्से आये चाणक्यास स्पष्ट दि- 
केले, त्या गोपापिक्षाही चाणक्यानें इतक्या | सर्ले, परतु चाणक्य जितका मनोविकारवश 
थोड्या दिवसांत त्याचें चित्त आपलेंसें कछहून | विंतकाच निश्रयाह्ठी अस, त्यानें आपला 
घेतलें होतें. तो एकदम गहिंवरून आपल्या | निश्चय अणुमात्र ढद्ू दिला नाहीं. त्याच्या 
गुरूस हाणतोी, “ चाणक्यमहाराज, माझें ! मनानें असे पर घेतल कीं॥ आता आपल्या 
अजून शिक्षण पुरें झा नाहीं ताॉँच आपण | मनांत आल्याप्रमाणं का्यास आरंभ केलाच 
मेला सोड़न जाणार म्हणतां ! तर मछाच ! पाहिजे, कार्यांची उपेक्षा करता कामा नये, हें 

वबरोबर का नेत नाहीं ! जेथें आपण तेथ॑ मी, . काय अ्से आहि कीं, तें घड़न येण्यास किती 
कांही संक्रट आले तर मी भमिइन, असें | दिवस लागतील आगणि किती नाहीं, त्यपेक्षां 

मुर्ीच आपण समजूं नका, आपण जब | जितेकें छव॒कर प्रारंभ करून काय सिद्ध करावें, 
असतां, काछाला सुद्धां मी मभिणार नाहीं. मगर तितकें हर्वेंच आहे 
आणखी तर काय / पण आपण मा सोइनन .. निश्चयी पुरुष निश्चित काय(स कर्षाही विलंब 

गेलां, तर मात्र माक्या मनाची स्थात घड | करत नाहींत, त्याच दिवशी राजत्रीं चातुमो- 
राहणार नाहीं, बरोबर यंऊन बाटेल तें झाले स्थापुरती करावयाचों तेवदी निरवानिरव 

करून दसेर दिवशीं मोठ्या पहांटंस कुलपति तरी हरकत नाहीं, 

तूँ । चाणक्य आपत्या प्रिय शिष्यांचा निरोप घेऊन चाणक्य त्यास त्यावर म्हणतों 

संक्रणला भिर्शाल म्हणून मी तुला नेत नाहीं | आश्रम सोड़न गेला, 
असें मु्ांच नाहां, सध्याच्या प्रसंगी मला | 

वि ननकन न & ७333 ०»क-++- १ >कामजमन-भ 3-3 ७००० 
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पाटलिपुत्र. 

५ मा गाल्या 

*. प्रसंगोपात्त बराचकांस 
५४ मगधदेशाची राजघनी 

/ | ज॑ पाटलिपुत्र 

गर त्याची थोडीशी 

माधि्ती आछी आहि. 

परतुया प्रकरणांत त्या 

नगराचा व वाचकांचा 

बराच परिचय करून 

देण्याचा विचार आहे 

आये चाणक्य आप- 

० 

9 ल््या आश्रमांतून निघून 
के पाटालपुत्रास येऊन 

पोहोंचण्या पूर्वी वाचकांस त्या श्रीविशाल 

नगरीचों माहिती झाली असतां व तथील 

नेदनुपतीचा।ही परिचय झाठा असतां एकंदर 
कथानक समजण्यास मदत होणार आहे 

पाटलिपुत्रास पुष्पपुर असेंही नांव होतें 
परंतु आपण ज्या कारची कथा लिहीत आहों, 

त्या काव्य तव्या ममध देशास शेखरीभ्त अशा 
नगराचें पाटलिपुत्र हेंच नांव सवंतोमुखी होतें 
कित्येकांची अशी समजूत आहे कीं, रामायण- 

कालीं हीच नगरी कीशांबी या नांवानें करिंवा 
कुमुमपुर या नांबानें सुप्रसिद्ध होती, कसेही 

असलें तरी एवडी गोष्ट खरी कों, आमच्य[ 
कथानकाच्या कालापूर्वीपासूनही द्वी नगरी 
'पुराणग्रसिद्ध होती, व ज्या कालीं आपण ।तिचा 

प्रकरर्णातून | 

। 

हास पाद्मे म्हणतों, त्या काछीं तर सचवे 
आयावतात पाटालपृत्रासारखं सब दृष्टीने फार 
मो” अर्से दसरं नगर नव्हतेंच, थेथील नंद- 
राजे अतिशय समर्थ असन व्यांची कार्ति 
जिकडे तिकडे पसरलेली हाती. बस्ततः पाइतां 

ती खरांखर तशी होती कीं साधारणतः राजा 

म्ह्टला म्हणज त्याची कीर्ति बाढावयाची 
व्याप्रमार्ण बाढलेली द्वोती, हैँ पाहर्णे आहे 
राजे कसा असले तरो एबी गोण खास 

कीं, पाठालपत्र नगर मात्र सवथा दिंगंतबि- 
श्रतकीर्ति या विशेषणास थोग्य द्वोतें, हें 
नगर सुमार पांच कोस लांब व तीन कॉस रुंद 
अस होत॑, त्या वेण्च्या ग्रीक लोकांनी या 
गहराच वणन दिले आदि त्यावदन या शह- 
राच्या सभावतादी एक मला जंगी खंदक 

असून, खेदकाच आंतले वाजूस एक फार 
भक्रम अशी सब॑ शहराला वन टाकंणारी 
लांकडी मिंत घातऊंली हाती. या लांकडी 

भितीच्या आंतलया वाजूस एुक मोठा थोरला 

सर्वे शहरास वेढ़न असलेला आणखी एक तट 

द्ोता, तथा वेढीं हैं शहर गंगा व शोण या 
दोन नद्ांच्या संगमानें बनलेल्या दबेव्यक्यांत 
लांबलचक पसरलेलें होतें, यांतील लोकांस 

प्राच्य म्हणत अस॒त, गंगा व शोण या नग्रां- 
च्या संगमस्थानीं असल्याकारणानें त्या सब 
ग्रांतांतील उदीमव्यापाराच तें एक आदिस्था- 
नच द्वोऊन बसलें होतें. शिवाय राजधानी 

असल्याकारणानें स्व प्रकारने कलाकुशल व् 



श्र 

गुणी छोकही तेथें येत असत हें उघडच 
आहि, ज्या कोणास आपल्या अंगची करामत 
दाखबून राजाश्रव मिव्ठविष्याची मद्दत्त्वा- 
कांक्षा असेल त्यानें पाटलिपृत्राकड आपके 
पाय वठ्विलेच अत समजावें, पाटालपुत्र 
वैदिक धमावचें अग्रस्थान होतें, नानाप्रकारचे 
यज्ञ व इतर हव्यकवब्ये नेहमीं तेथें होत असत., 
यक्ञवर्माचा आत्यतिक प्रसार श्ाल्यामुर्के यांत 
मारत्या जाणाय्या पशंचे हाल पाहून सघृण- 
हृदय वुद्धदेवानें प्रचलित केलेल्या अहिंसा 
धर्माचे प्रसारकही पाटलिपुत्रांत कोर्दे कोर्ट 
आपकलें धमेश्रसाराबें कार्य चालवूं लागलेव 
होते, व त्यांस थोडेंबहुत यशही मिछ्त चाललें 
होतें; परंतु हें त्यांचें अद्विंसाधमेप्रसारकार्य थो- 
ड्याबहुत अंशार्न ग्रप्तप्णेच चालत असे. वै- 
दिक धर्मास राजाश्रय जबरदस्त असल्यामुं& 
या बिचान्या जर्तीस आपलें धम्मकार्य पुढें 
सरसावण्यास पाहिजित तितक्यथा सबलती 
नसत, उलट क्चित् क्चित त्यांच्या खटपटी 
राजाशित पुरोहितादिकांस कब्ल्या असतां 
त्यांचा छलछही होत असावा असें दिसतें. 
सध्यां पाटलिपुत्रार्चे अन्य ग्रकारानें वर्णन दे- 
प्याचाच माझ। विचार आह. 

पाटलिपृत्रावर अथोत सवबे मगध साम्रा- 
ज्यावर या वेढीं नंदराजांपकी घनानंद ऊर्फ 
हिरण्यगप्त हा राजा राज्य करीत होता हैं 
वाचकांस कब्ठलें आहेच, हा राजा दूरदूरच्या 

लोकांस जरी मोठा दाता, शर, वीर व मोठा 
गणग्राही असा वाटत असे, तरी वस्तुत: तो 
तसाच होता असे म्हणण्यास कारण नाहीं, तो 

मनाचा मोठा क्षीण, कोणत्याही गोशैत निं- 
श्वय कधों व्ट्वावयाचा नाहीं असा व व्यसनीही 

होता, दूरवर त्याची कीर्ति कितीही पसरली 
असली तरी त्याच्या सर्मोवताल्च्या लोकांस 

तो मुलाँच आबडत नव्दता, प्राचीन कारढीं 
काय किंवा अद्यापिही काय, राजा म्हटला 

| प्रकरण 

म्हणजे प्रत्यक्ष देवाचा अवतार अशी सावबे- 
त्रिक समजूत अहि, व्या कार्ढीं तर ती सम- 
जूत लोकांचे मनांत फारच दढ बसकढी अस- 
ल्यामुर् लोक कशाही राजास शिरसावंद्य मा- 
नण्यास कथधीं कमी करत नस्नत, याप्रमाणेंच 

घनानंदाची स्थिति होती. राजा सबे गोशैंतः 
आपत्या नजीकच्या लोकांचें ऐकून काय 
करावयाचे तें करी, क्षण मनाच्या राजाजवलछ 

कशा ग्रकारच लोक असतात हैं वाचकांस 
प्रत्यक्ष नाहीं, तरी ऐकून ठाऊक असेलच, सबे 
प्रकारचे व्यसनी छोक अशा[ राजाच्या आस- 
पास असल्याकारणाने व राजाची मर्जा संपा- 

दण्यासा्ठीं बाटेल तें कृत्य करण्यास ते मुब्ठींच 
मामपुर्े पह्मत नसल्याकारणानें वस्तुत: राजा 

' एके अंगासच राहून है लोकच राजा बनतात. 
कोणत्याही गोशीत आपला मतलब सा- 
घावयाचा असत्यास राजास त्यात्रमाणें 
उपदेश करून त्याचेकड्न ती गोष्ट आपणास 
पाहिजे तशी ते करून घेतात, आपले वजन 
राजावर आहदे असे राजास मुर्ठांच भासू न 
देतां ते वाटेल तस वजन व दाब त्याच्या 
मनावर ठेवीत असतात. राजा मात्र मनांत 
समजत असता कीं, मी वाटेल ते सुष्ठ किंवा 
दुप कृत्य कर्ण्यास मुखत्यार आहें. बिचा- 
न्यास खरे मुखत्थार कोण अहित व ते आ- 
पली मुखत्यारी कशी चालबितात, याची क- 
ल्पना सुद्धां होत नाहीं. घनानंदाची स्थिति 
यासारखीच होती, त्याचे सभेवार जे त्याचे 
परिचारक होते, ते आपल्या मनास वाटेल 

त्याप्रमाणें वाटेल तीं झृत्यें राजाक्टन करवून 
घेत असत; परंतु राजा मात्र आपल्या मनास 

- बाटेल त्याप्रभमा्णं आपण सर्वे गोष्टठी करितों 

असे आपल्या मनास सांगून त्यांतव अभिमान 
बालठगीत असे, 

धघनानंदाची अशी स्थिति असल्याकार- 

णानें राज्य हांकण्यास अम्रात्यादिकांस फार 
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अडचण पडत असे, परंतु कित्येक अमात्य 
राजकुलावरील निष्टेमु& आपआपनलोीं काम्मे 
एकनिग्रेनें करून दिवस कंठीत असत, या 

सवॉोत राजकलाबिपयी फार नि व अभि- 

मान बालछगणारा असा राक्षस नांवाचा, आ- 
प्रत्या नांवाहून अगर्दी सिन्न सवभावाचा असा 
मुख्य अमात्य होता, व्या्ें राजावर वजनही 

फार होतें. इतर कोणत्याही वाबतीत घनानंद 
कसाही वागला तरी राक्षसाचे बाबतीत धना- 

नंदानें कर्थीही वेडेवांकर्ड वतन केले नाहीं. 
वाकी कोर्णी जरी त्यास काहीं एक सांगितले 

आएि राक्षसाच मत निराछें पडलें, तरी को- 
णार्च त्या बाबतीत कांहीं एक न ऐकनता तो 

राक्षसाच्या मताप्रमणेंच काय करावयानं रत 
करी. धनानंदाच्या मांडलिक राजांत अने 

कांस धनानंदार् जोखड उडवन देऊन प्रस॑गीं 
आंपणच घनानदाव राज्य घऊं अर्थी महत्वा- 

कांक्षा वाटत असे. परंतु जॉपर्यत राक्षस 
मगध देशार्चे राज्य चालवीत आहे, तंपियेत 
आपली महत्वाकांक्षा मनांतत्या मनांतच 

टेविली पाहिज: ती सिद्ध के गेल्यास आपकलें 

आहे ते राज्य आपत्या हातून जाऊन भिकश्षा 

मांगग्याची पार्छी येइल हैं ते पृणप्णं जाणन 
असत, व म्टणतन कर्वा्शी डोर्क वर कर- 

ण्याचं साहस त्यानीं केश नाहीं. मगर देशांत 

तया बेछा राक्षस नसता, तर धनानंदाचें राज्य 
केब्डांच अस्त पावून त्याचे जागी वंग किंवा 
कलिंग देंशावा नृपति राज्य करू लागला 

असता. घनानंदाची अर्शी स्थिति असल्या: 
कारणानें तद्याची प्रजा त्याचेबिपयीं किंतपत 
आदरवुद्धे मर्नांत वरागवीत असेल यात्री क 
ल्पना वाचकांर्नीच करावी. खरोखर परचक्र- 
प्रसंग आला असता, तर लोक घनानंदावर 

उलद्न शजब्नकडे जाऊन भभेव्युले असते का 
काय हा प्रश्न निराठा, ते मिद्ठाले नसतेही. 

स्व॒राज्य व स्व॒राज्याधिपति यांचें संरक्षण 
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करण्यासार्टी त्यांनीं कायावाचासनेंकरून प्रयत्न 

क्रेल असते, परंतु वस्तुतः सब अजेचें प्रेम 
असाबे तर्से प्नानंदाच्या ठिकाणीं कांहींदी 
नव्हत अस म्हटल तर अतिशयौक्ति होणार 
नाहीं., 

एवडें धनानंदाविषयी झाले, राजा अशा- 
प्रकारचा क्षीणाचत्त व व्यसनी असत्यानंतर 
राजपुत्र कसे असतील याव साधारणतः अनु- 
मान वाचकरांस सहज करितां येणार अहे . 
ते  बापस बेटा सवाई ? या न्यायाने धना- 
नंदापक्षांदी क्ित्येक वाब्तीत वरचढ असत 

शाक्षसाच्या वजनाम<& एक माञमंडछ मात्र 

अंगद। [नष्कजक हांत वे लाए >य मगय 

दशाच्या राजाची वे राजस#5; कार्ति दूरवर 

पसरलेडी होती. परंत राजसमंतील पंडित 

बंगेरे राजा मेन आपण म्हर्ण त्याप्रमाणेंच 
बद्धावध्यासा्दी क । सशप्टी करीत असत, 

व् त्यांस त्या खय्पन.. करने यश थेत असे 
यात्रा थोडासा मं. बाचकांस उपोद्धाताच्या 
पृवोधात मिंछालाच आहे. 
 ऋसेंद्ी असलें लरी, पाटलिपुआ हैँ नगर 

दिगंतबिस्यात होतें आर्थि ते तर्सें असण्यास 
योग्य कारणेंही होती, एचडी गोष्ट खरी- पाट- 
लिपन्र फार विस्ताण व तंर्थांड लोकवबस्तीदी 
संख्यनें अतिशय मार्दा होती, ऊछोक तर असं- 
ख्यात होतेच, परंतु त्याखराज भगवान् सिद्धा- 
थाने प्रचलित केलेल्या अर्हिंसाथमाजे अनु- 
यायीही थोडेबहुल होतेच: शिवाय यवन, म्लेछ, 

७ 

बबर, हृूण, किरात, शाक, चौंन, गांधार, 
खास, पारसीक व कांबोल इत्यादि ठोक 
त्या नगरींत व्यापारादिक मिर्पानी श्रेऊन 
राहिलेले होते. ही। मंगध नगरी संपत्तीनदी 
अतिशय विशाल हांतों, त्याचप्रमाणें सुंदर 
सदर प्रासाद, उपब् व अनेकविंध शाला 
यांनीं उत्तम प्रकारें सुशोभित केलेली होती. 

सर्व रस्ते अशा विविध प्रासादांनीं शुंगरारलेले 
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असल्याकारणानें जिकडे तिकडे मनाला वेधून 

टाकणारें अर्सेच त्या नगरीचें स्वरूप दिसत 
असे. धनानंदाचा प्रासाद तर सर्व ऐश्वयाचें 
व् सौंदर्याचें आगरच होता, असें म्हटलें तर 
मुर्लॉव अतिशयोक्ति वबाटण्याथ कारण नाहीं. 
सर्वे आरयावर्तात जेवढी म्हणून सुंदर वस्तु 
उपलब्ध होती, तेवढी जर्ण काय त्या प्रासा- 
दांत आगून तिचा संग्रह केलेला होता आणि 
आर्यावतात उत्तम कारागीर म्हणुन नांवाजलेल्ा 

प्रत्येक पुरुष तेंथें आएन त्याच्या कार्रागरीनें 
जें काय उत्तम असें बनेंल ते त्याचेकड्नन 

करून घतलें असावें. सारांश, त्या बेडीं जी 
काय अत्युच्च कला मानली जात अस, ती 
सब धनांदानें व त्याच्या पृवजांनी कामास 
लावून तो श्रीवेंदार नांवाचा आपला राज- 
वबाडा बांधला असावा, दरबार कशसाहोीं जरी 

असला, तरी नगराचें एक्रेदर बाह्यघ्लरहूप 

अतिशय सुंदर झार्ले होते यांत मुर्छीच 

शंका नाहों. 

ज्याप्रमाणें नगराची व्यवस्था होती, त्या- 
ध्प्रमाणे राजाच्या संन््याचीढ़ी व्यवस्था होतो 
राजा इतर वाबतीत कसाही जरों वागला, 

तरी त्यानें सेनाधिपतोच्या अधिकारांत कंथी- 
ही ठवक्काढबछ करण्याचा यत्न केला नाहीं, 

राज्यकारभारांत ज्याप्रमाण्ण राक्षसास, त्याच- 
प्रमाणें सेन््यव्यत्रस्थ च्या कार्मांत आपल्या से- 

नापतीस जणू काय त्यानें पूृण अधिकार दि- 
लेला होता. या दोन गाए्शी नसत्या तर घना- 

नंद इतकों वर्ष पाटालिपुत्राच्या सिंहासन वर 
बसलाच नसता, असें म्हणप्यास मुर्द्यीच हर- 

कत नाहीं. 

येथवर पाटलिपत्नार्चे अंतर्बाह्य वर्णन झालें. 
आता त्याच्या सोदयाचें किंवा सोंदर्य आण- 
णान्या अनेक वनोपवन।चें वर्णन करीत बस- 
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ण्यापेक्षां आपल्या कथानकांत विशेषतः ये- 

केलेला असून बातायनंतृन खोपुरुपांचा 

[ प्रकरण 

शातन्या एका पात्राची व वाचकांची गांठ 

घालून द्यावी, हेंच बरें दिसतें, 
अगदीं तिन्हींसांजची वेछ, पष्पपरीसारत्या 

विशाल नगर्रातून ही वेछ म्हणजे अति- 

शय धांदर्लीची असावयायी, व्यांतन शहरां- 

तील मोठमोठ्या पठा तर या बेछों नुसत्या 

गजबजून गेलेत्या असावयाच्या, जिकड़े' 

तिकड़े दौपोत्सवः करन आपापलों दुकानें 
सुमोभित करण्याकड़े व दीपोज्वलन झाल्या- 
बरोबर कायावाचामनानं दापदेवतस नमस्कार 
करण्यांत ग्रुतलेकऊ असावमगाच, संध्याका- 

रच्या बीच विशेषतः खफ्गारा एषआरामी 
माल खपवणार दुकानदार तर फारच घांद- 
लींत असावयाच, परंतु पाटठलिपुत्रांत त्या 
संध्यादाक्ी पुप्पर्वीथिका नांबाच्या रमस्त्यावर 
मालाकारांच्या दकानांतन पष्पयविक्रयासाठों 
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अतोनातच गर्दा उन गर्छा होती, जिकड़े 

तिकडे मंडर्छठी फुर्ले घ्कन जात आडेन अर्से 

दिसत होतें. प्रत्येक दुद्यानावर फुल घगान्या 
गिसह्ठाइकांची फारन गदां सघन आणि दाो- 

पावला या दिवसांत दीपास्सब करितात, त्या- 
प्रमाणं सब नगराभर दीपात्सव चालला आहे, 
अरे स्पष्ट दिसत होते, एक पष्पवाधथिक्रेवांचून 
दुसन्या कोणल्याहा! पण्यवीर्थिकांतून देवधवाचा 
व्यवहार चाललछणा नव्दता, प्रत्यक्र ग्रासादा- 

च्या तकुमजत्यापासन सोधापतत दापोत्सव 
गदों 

दिसत होतो, अथात् कांहा तरा मंगल समारंभ 
नगरोंतील निरनिराव््या वीधिकांतून जाणार 

असावा अर्स स्पष्ट दिसलें. हा समारंभ पाह- 

प्यासारी प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उत्सुक दि- 
सली, व प्रत्यक वातायन॑ताल युवयुवर्तीची 
आशि वाथींत हारीनें उभ्या राहिलेल्या जरनां- 

चीही दृष्टि एकाच दिशेकडे बछलेली दिसली 
हा एकंदर प्रकार काय आहे याविषयीं वाच- 
कांस जिज्ञासा झाली असेल, ती जिज्ञासा 
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थाच्याच वेछांत तृप्त होईल. पाटलिपुत्रांतील 
अत्युस्त॒क प्रेक्षकांप्रमाणें वाचकानी घीर घरला 
पाहिज. समारंभाचे वेद्ीं अनेकविध छोकांचे 
अनेकविध्र तक निघरून व खोत्या कंड्या उठृून 
ग्रेक्षकांचे प्रेश्षणकोनुक केव्द्दां अंत वादून, 
लागलीच त्या हुलीचा खोटेपणा दिसून आ- 
स्यावरोबर आशामंग होीत असता, व्याग्रमार्णेच 
याही समारंभप्रेश्षणोत्मुक लोकसमुदायांत प्र- 
ऋार चालला हाता, मधथच कादहा तरा हल 

उठे, छोक कौतुकानें एका दिशेला धांवत 
आपतल्या माना लांबवून लांबवून दृरयर दा 

देण्याचा यत्न कर्यत, व कोर्ट 
दिसत नाहीं असे दिसले म्हणजे निराश हो 

सोक्त थिव्या देत, 
होता 
पॉत्सवनें प्रज्वालत दिसे ठागरलें, बर सांगि- 

तलेंच आहे को, हैं नगर त्या बेकी शोण व 
गंगा या दीन नद्मांच्या संगसाच्या दवेव्क्य!त 

वसलेले होने. दोन्ही वाजू॑स प्रचेड असे जल- 
प्रवाह अयाल्याकारणारन त्या. दीपात्सवाचा प्र- 
तिबिंबप्रकाश दया नर्दीप्रवाहांत दिसे ठागस्या- 

मुठें जणं काय नगराची प्रभाव नगरांत 

 मवेनाशी होऊन ती तप्त सुवर्णाप्रमाएं प्रग्माई 
रूपानें सव नगरास वेट्न राहिली आह अरे 
दिस, असो, हांतां होतां नगरापासन दर 

अनेक वाद्रांचा ध्वनि ऐक येऊ लागला 

तव्याबराबर नगराच्याः परिधीवर असणाय्या 

लोकांचें कांतुक अतोनात बादून ते त्या ध्वनी- 
च्या दिशेकड़े एखाया प्रचंड 
जाऊं लागले, 

उअसा कार चालला 

पाटालिपुत्र. 
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| को, तो समारंम आपल्या आधों दृष्ौस 

। 
| 
हे आनंदोद्वार वाहेर पर्ड लागले 
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पडावा, क्षणाक्षणी वाद्रप्वनि अधिकाधिक 

मोउ्यान एकू यऊ लागला, ता ता जण काय 

प्रक्षकांचे हृदयांतही कॉतुक बाढत जाऊन 

वायध्वनि 
गदीं जब एकूं येऊं छागछा, सरते शेवर्टीं 

मगघ देशाचा एका माठ्या गजाबर असलेला 

विजयध्वज लोीकाच्या दृर्शंस पड लागला, 

पार्टमागून अनेक तन्हचीं वाद, कांहीं हत्ती- 

बर, काहा उटावर, क्राह। घाज्यावर वे कि- 

' त्येक पादादीच्या हातीं असून त्या सवोचा 
क्र्टीं अजन एकसमयावच्छेदानें घोष होत आहि, अर्से दि- 

' से, नुसतीं वार्थेच याग्रमार्णे शेंसव्वाशें प्र- 
ऊन, हूल उठविगान्या अज्ञात व्यक्तीस मन- ' 

| पायद्द सन 

सैन्य: 

| अस चालल टद्वात 

होता होतां से शहर नखशिखांत दीं- 

जलप्रवाह्मप्रमाणें । 
ज्याला त्याला उत्सुकता ही 

रची असन त्यांचेपठीकड पादाती म्दणजे 

, त्याच्या पार्ठमार्ग अश्वारूढ़ 
त्याच्यापर्लीकडे कांही गजारूढ सैन्य 

गजाहूड सैन्य संपत्यानंत्तर 

एक मोझा सोरणा गजर्पात असन त्याचे पाटी- 
बर हिस्यासाणकऊानी सराॉचत केलव्या सान्या- 

स्या अवारीत यवराज बसलेझा दिसला, 

त्याच समारच एक अवगंठनवती कन्यका 

हांती. युवराजाच्या अंगावर आपण खालून 

फेंकडेलीं पुष्प पडाबी या हेतू्न पुष्प फंकणा- 

य्या प्रेशलकजनांची एण इतको घांदल उडाली 

की, आपलीं पुष्प वर जाणार तरी कशी, हा 
विचारतुद्धां त्यांचे मनास त्या वेण्ीं शिवला 
नसावा, असे दिसले, येथुन पुें तो समारंभ 

इतक्या सावकाशीने चालला कीं, पाटलि- 

पुत्राच्या आंत येऊन राजमार्गोस लागण्यास 
त्यास पक्का प्रहर लागला, 



प्रकरण ३ रं, 

मुरादेवी. 

गील प्रकरणांत सांमि- 

तलेला समारंभ फार 

मोठ्या थाटानें पाट- 

लिपुत्रा च्या जब ये- 

ण्यावरोबर लोकांचे 

आनंदोद्वार इतक मो- 

ठमोठ्यानें निघूं ला- 
गले कीं, सबे नगरीभर एकच आनंदघोष दु- 

मदुमून राहिला, राजाविषयां प्रजेचें मन त्या- 
च्या कित्येक कृत्यांमुर्के कितीही कलषित 
झा।लें असलें, तरी मोठ्मोठाले उत्सवप्रसंग 

आले असतां जनता राजाविषयीं आपले दुरा- 
ग्रह अजीबात विसरून जाऊन त्या उत्सवानं- 

दांत तहीँन होऊन जाते, मनुध्यमात्र उत्सव- 
प्रिय असतो, त्यांत प्रस्तुतच्यासारखा महोत्सव 
असला म्हणजे तर विचारूच नये, धनानंदा- 

च्या सेनापतीनें पादाक्रांत केलेल्या अशा एका 
दूरस्थ राजाच्या रूपगुणसंपन्न कन्येशी विवाह 

करून त्या आपत्या वधूस बरोबर घेऊन न- 
गरग्रवेश करणात्या आपल्या युवराजाच्या 

स्वागताप्रीत्यर्थ हं।णान्या महोत्सवापेक्षां साथा- 
रण जनतेस आनंद देणारा असा दुसरा महों- 
त्सव कोणता असणार ? राजाविषर्याया आ- 
पला दुराग्रह तर काय, परतु व्याक्तिमान्र 

आपल्या शज्रूबदलचा_ दुराग्रहसुद्धां व्या वेन्हीं 
अगदीं विसरून गेला असावा, असे स्पष्ट 

सत्यत उत 

दिसत होतें, व्यक्तिमात्राचे नेत्र आणि कण 
केवछ युवराजाच्या स्वागतसमारंभाकढे ला- 
गून राहिले होते. रस्त्यांतून ग़र्दा इतकी झाली 

होती कों, आणखी एखादें माणस तर काय, 
परंतु मुं्गासुद्धां त्यांत शिरूं शकेल किंवा नाहीं, 
याबहुल माटीच शंका वाटण्याजोगी स्थिति 
झाली होती. त्या राज्यांत-निदान त्या नग- 

रॉत-तरी त्या वीं असा एकही माणस न- 
सेल को, ज्यास त्या सब महोत्सवानं आनंद 
झाला नाहीं. ज्या ज्या रस्त्यानें तो युवराज- 
समारंभाने जावयाचा होता, त्या त्या रस्त्यांवर 
दुतफा भ्रक्षकांची अतोनात गर्दा तर झाली 
होतीच, परंतु गर्दामर्ध्यें न येतां आपआपल्या 
सौधांवरून व गवाक्षांतून पाटलिपुत्रांतले सबे 
सुंदर नेत्र ब सुंदर हस्तांजली युवराजाच्या 
अंगावर कटठाक्षांची व पुष्पांची ब्रष्टि करण्यांत 

त्सुक होऊन राहिले होते, मधून मधून 
त्या हातांतील एखाददुसरं पुष्प खाीं जम- 

लेल्या लछोकांपकी कोणाच्या अंगावर पडल्या- 
वरोबर तो अत्यंत हर्षित होऊन वर पाहत 

असे व त्याचे जबछ असणारे त्याचे मित्र 
विनोदानें त्यास युवराज पदवी देऊन धन्य 
घन्य म्हणत आपि ज्या सुंदरीच्या अंजलींतून 

तें पृष्ष पडलें असेल तिच्याकडे पहात, अथो- 
तच ती लज्जित होंऊन लगबगीनें मा्गें सरे, 
असे कित्येक , मौजेचे प्रकार सर्व रस्त्यांतून 
चाललेच होते. एकंदरीत कोठेंही दृष्टि गेली 
तरी एका हृर्षाखेरीज दुसरा कोणताह्दी मनो-. 
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विकार त्या प्रसंगीं पाटलिपुत्रांत जागृत 

ननन््हता, असेंच पाहणारास स्पष्ट दिसून आले 

असतें, 
समारंभ पाटलिपुत्राच्या सीमेवर आला. 

तेथें येतांच सबे वाद्यांचा विशेषव घोष सुरू 
झाला. अमुक एक प्रकारचें वाद्य म्दणजे त्या 
बेढ्ीं वाजून त्या सवे आनंदघोषास मदत 
करीत नब्हते असे नाहीं, यशोदुंदुभि व भरी 
यांनी तर त्या समारंभाचा मुखभाग दुमदुमून 
टाकिला होता. कोणाचाही शब्द दुसन्या को- 
णास ऐक् जाणेंच अशक्य झालें होतें, सीमेवर 
येण्याबरोबर युवराजानें व नववधूनें नगरप्रवेश 
करण्यापूर्वी वादांचा जो जयघोष झाला, त्या 
घोषांतव खलदृश्टीपासून वधृवरांचें रक्षण 
होण्यासाठीं कित्यक महिषादि पशु बल्ठी दिले 
गेले, व त्यांच्या रक्तप्रवाहाचे लोट नगरद्वारा- 

जब वाहत आले, नगरप्रवेश झातल्यानंतर तो 
समारंभ राजमार्गावरून एकसारखा पर॑तु अ- 
तिशय सावकाश असा राजग्ृहाकडे जाऊं 
लागला, तेबव्हां दोनही बाजंच्या सोधांवरून 

सुंदर नेत्रकटाक्षांची व पुर्ष्पाची आणि छा- 
जांची त्या नववधूवरांवर एकसारखी वृष्टि 
चालली होती. त्याचप्रमाणें यांतील कित्येक 
पुष्पें पृष्यांजडली टाकणान्या युवातिजनांच्या 
आनंदाश्रंनीं मिजलेलीं अशीर्दही त्यांचे अंगा- 

वर पडत होतीं, यांत संशय नाहों. पृष्पांजली- 
बरोबर कित्येक तरुणींच्या मुखांतून धन्यो- 
द्वार व प्रौढांच्या मुखांतून आशीबचनें निघून 
तींही त्या व्धूबरां च्या कार्नीं पडत असत्त, अशा 
मोठथा थाटानें समारभ राजद्वारापयेत थेऊन 
ठेपला, तेथें तर आनंदप्रदशनाच जितके म्ह- 
णुन कांहीं मागे, तितके से जण काय एकत्र 
होऊन राजपुत्नार्चे अभिनंदन सुरू झालें, " 

हा सबवे आनंदोत्सव चालला होता खरा, 
आणि वर सांगितल्याप्रमार्ण ” लहानापासन 
थोरांपयंत सवे मंडव्ठी अनन्यचित्तानें राजपत्राचें 

२७' 
स्वागत करात होती हँही पण खरें; परंतु प्रत्येक 
नियमाला अपवाद असतो, त्यप्रमाणें याही 

नियमास एक अपवाद होता. राजमांदिरांतील . 

एक ध्याक्ति मात्र आनंदाश्रृंच्या ऐवजी त्या 
समयी दुःखाश्नू गाव्येत होती. न जाणों, 
कचित् असेंही म्हणण्यास हरकत नाहीं कीं, 
त्या दुःखाश्ृत थोडाबहुत क्रोधाचाही अंश 
होता. अंतःपुरांतील लहानमोठया सर्व व्यक्ति 
उत्सव करण्यासाठीं अंतःपुराच्या सौधावर 
येऊन उभ्या राषह्टरून तेथून सब समारंभ पाहून 
आनंद करीत होत्या, ती एक व्यक्ति मात्र 

अंतःपरांतील आपत्या महालांत एकीकड्े 

बसन स्फुंदस्फुंदू्न शोक करीत होती. तिचें 
समाधान करण्यास तिचेजवछ एक शौट व- 

याची दासी मात्र हांती, ती तिचें समाधान 

करण्याच। प्रयत्न करीत होती व हिचा शोक. 
एकसारखा चाललाच होता. हा शोक काय 
म्हणून चालला होता १ सगव्यय' पृष्पपुररीतील 
मनुष्यमात्र युवराजाच्या विवाहाबहुल आनं- 

दोत्सव करीत असतां, एवडीच एक स्त्री इ- 
तका विलक्षण शोक कां करीत होती, अशी 
जिज्ञासा आपणास होणें साहजिकच आहे, 
सगव्या गांव एकीकडे आणि एक व्यक्ति मात्र 

एकीकडे, अशी स्थिति दृष्यास खरोंखर 
तसेंच कांहीं तरी जबवरदरत कारण असलें. 
पाहिजे हैं उघडच आहे, त्या सुंदर स्रीचे या 
बेठवे शोकोद्वार व तिचें समाधान करणान्या 
त्या दसच्या ख्रीचें भाषण हीं ऐकिलीं असतां 
आपणास तें कारण सहज समजून येणार आहे, 

शोक करणारी सुंदर स्त्री सुमारें तीसपस्तीस 
वर्षोची असाबी, ती अत्यंत लावण्यवती 
होती हें तर स्पष्ट दिसत होतें, सवोरनी महो- 
त्सवप्रसंगाला उाचेत अशीं वस्तरें परिधान 
केलेलीं होतीं, परंतु ही श्रेतवर्त्ने नेसलेली. 
असून केवन्ः एकवर्त्नीव होती. तिचे केश 
अगर्दी मुक्त झालेले असून कांहीं तिच्या. 
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कपोलप्रदेशावर, कांहीं नेत्रांवर व कांहों स्के- 
घांवर आणि बाकीचे से पाटीवर, असे 
अस्ताव्यस्त स्थितीत पडलेले होते, शोका- 
कुलतेच्या भरांत अनेकवेनां भ्ूमीवर मस्तक 
ताडन केल्याकारणानें कपालप्रदेश धूलिकेनें 

लिप्त झालेला दिसला, ती दुसरी सत्री तीस 

कांहीं समाधानपर शब्द बोलण्याबरोबर ती 
सुंदरी [तिछा म्हणते, “ बृंदमाले, तूं करतेस 
तें समाचान ठाक आहे: पण जो महोत्सव 

माझया पृत्राकरितां व्हावयाचा तो दुसर्राच्या 
चुत्राकार्रतां झालेला पाहून माश्या अंतःकर- 

णाची काय स्थिति हात असेल याची कल्पना | 

तुला काय यंणार? मी राजकन्या असून 
दार्सीच्याही दार्सा्रमाणें माझी या अंतःपुरांत 
स्थिति करून टाकिली, किरात राजाची 
कन्या मी, माया बापावर सवारी करून | 
सेनापताने माझें हरण केंलें, आणि मला 
राजास अपण केले. राजानें माध्याशों गांधर्व॑ 

इतर राजपल्यानी माइ्यावर कुभांड रचुन 
मला वप्रल्य टरावंल, आणि-माश्या मुछाला 
युवराज पदवी मिव्ठण्यासाठीं मी प्रयत्न करीन 
म्हणून त्याच्या जन्माविषयीच भलभलत्या 
शंका घेऊन त्याचा घात करविला, या गोष्टी 
आज इतक्या वर्षोत मीं विसरलें नाहीं- 
आपला बेरामि तसाच जागृत ठेबिला, तो 
आज या घटकेला भडकून बाहर पडल्या- 
खेरीज कसा राहील? मल! व्रषली ठरवि- 

'णारांनीं आपल्या पुत्राला युवराज पदवीं 
देऊन आज महोत्सव करावा आएणि मीं मान्न 
या ठिकार्णी, घुछींत अशीच लोब्त पडावें, 
याखेरीज भमछा दुसरें काय करणें शक्य आहे: 
मोयवंशांतील किरात राजा माझा बाप, तिक- 
ध्डन यवनांनीं आणि इकटह्टन हिरण्यग॒प्तानें 
छब्लल्याकारणानें सेनापर्तास शरण आला, 

चंद्रगुप्त- 
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त्याचा फायदा घेऊन माझें हरण करून शे- 
वर्टी मला वषली आणि माझ्या पोराला 
वृषलूपित्र असें नांव दिलें; इतकेंच नाहीं 
तर त्याच्या जन्मासंबंधानें वृथा शंका घेऊन 
माइया नांवाछा व कुछाला करूुंक लाविला. 
त्या अभंकाची व माशो ताटातूट करून त्याचा 
घात केला, या सगव्य्या गोष्टी, बाई बुंदमाले) 
माझया चित्तातृत कर्थीतरी नाहाँशा होर्ताल 
क्रायः माझें कार्काजच तोड़ून काढून जाकून 
टाकून त्याची राखरांगोर्ठी केली, तर मात्र 
त्याचा बिसर पडलछा तर सांगवत नाहीं. बाकी 
तसा विसर कर्थी पडणार नहहों ! ?” 

अशथा तस््हेनें बोलल्यावर ती स्री आधिक 
आधिकवय शोक करूं लागली, व क्राधानें 

राजास व युवराजास शिव्या देऊं लागली, 
तेब्हां ती दुसरी रत्रीतिचें समाधान करून 

8 

तास म्हणते, “ दबी, ते म्हणतेस ती सव्वे 
| गाष्ठ खरी, परंतु थोंडा विचार कर, आज 

विवाह केला, माझ्या पोर्टी पृत्रसंतान झालें, । 
इतका स्व प्रकार झाल्यावर केवछ असूयेनें ' 

जर राजाच्या कानावर हा तुझा सब प्रकार 
काणीं घातछा तर काय प्रसंग ओढवेल १ 
तुझ्यावर केवढा कहर गृदरेल? कांहीं विचार 

कर. राजानें मनांत आणर्ल तर तुला एकदम 
पूर्वी्रमां बंदिखान्यांत टाकून तुझा अन- 
न्वित छक होईल, सध्यांच्या महोत्सवप्रसंगों 
जर तूं आपल्या मनाला आतद्य घातला 
नाहंस,आणि राजाच्या कानावर हा प्रकार 

गेंठा, तर खरांखर राजा तुला क्षणमात्र 
क्षमा करणार नाहीं., राजांची कृपा 

आणि अवकृपा ही अगदों यभकाब्वेत् 
कारणावर अवलंबून असतात. कृपा होण्याला 
जसें कांहींही कारण पुरते, तशीच अवक्ृपा 
होण्यालाही यःकिश्वित् कॉरण पुरत असर्ते 
त्यांत आणखी तुझ्या वाइंटावर किती तरी 
मंडठी आहेत! या घटकेला तुइयाबहल 
चुगल्या चालल्या असतीऊ, या घटकेला 
राजाची तुझ्यावर इतराजी व्हावी म्हणन लूँ 
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महोत्सवास नाहींस, एकीकडे बसून या मंगल 

कालीं अमंगल असे रोदन करिते आहेस 
असें त्याच्या कानांत सांगून तुझ्यावर कांहीं 
तरी दुर्धर प्रसंग आणण्याचा प्रयत्न चालला 
असेल; तर तूं अर्से करूं नको, जी गोष्ट 
होऊन गेली, तिच्याबहल वथा शोक कर- 
ण्यांत काय अर्थ आहे १ त्यापासून हित तर 
कांहींदी न होतां विनाकारण तुझ्यावर कांहीं 

तरीं भयंकर संकट मात्र येईल. ऐक. तूं 
असें करू नकी, माझ्याबरोबर चल, इतर 
सवेजणी बसल्या अहित तेथे जाऊन बस, 
या शुभकालीं आए्ण एकटया मात्र विना- 

कारण सर्वोच्या आनंदांत माती कालवैतों, 
असा विनाकारण आपल्यावर आरोप ओदून 

घेऊं नकोा. 
परंतु वृंदमालेचें तें भाषण मुरादेवीस मु- 

ब्दींच मानवर्ले नाहीं, ती उलट सतापून वृंद- 
मालेस म्हणते, “ तूं काय म्हणतेस ? माइया- 
वर आतां दुधेर प्रसंग तो काय येणार ? 
अगदीं सगल्यांत दुधर मरणाचा प्रसंग तो 
जरी आला, तरी मी भीत नाहीं, मागला 

प्रसंग येऊन माझ्या मुलाचा घात झात्या 
दिवसापासून आजमितीपर्येत असा दिवस 
गेला नाहीं कीं, ज्या दिवशी तो प्रसंग 

आठवबून माझें अंतःकरण करपून गेलें नाहीं. 
आणि आतां, त्याहून आणखी दुधेर 
प्रसंग तो काय येणार? तो आला तरी 
मी बरा म्हणतें, म्हणजे एकदां मी पृण्णपणें 
सुटून जाईन, पुनः पुनः तेंच तेंच माझया 
मनाला खायलछा नकों, आणि तीनतीनदां 
मला तो बाऊ वाटायछठा नको. एकदांच 
काय व्हायनें तें होऊन जाऊं दे. त्यांना 
म्हणावें, साझा वध करा. मला स॒ब्ठों था. जा, 
दुसन््या काणी राजाला ही माझ्नी अवस्था 
सांगितली नसली, तर ते जाऊनः सांग, जा. 
मला त्याच्याबहल कांहीं स॒द्धां वाटणार नाहीं. 

छ 

मरादेवी- २५९.. 

मी मरणाला हांकाच मारीत आहें;: पण मेलें. 
तें कधी क॒ठें येतच नाहीं, मला भिऊन दूर. 
दूर पढतें. ” 

बुंदमाला हैं ऐकून अगदीं गॉधकून ग्रेली.. 
काय बोलावें हें तिला समजेना, मुरादेवाचें 
शिव्याशाप देणें, रागाव्णें आणि संतापणशें 
एकसारखें चाछूच द्वोतें, आपल्या पोराचा 
आपसल्या शन्नूनीं घात केला, तसा जर केला. 
नसता, तर आजमितीला तो इतक्या वर्षाचा 
झाला असता, आपल्यावर विनाकारण 
आरोप आणला नसता, तर आजमितीला 
आपण पद्राणी झालें। असतों व आपलाच. 
मुलगा युवराज झाला असता. तें सचे जाऊन 
आपण आज काय स्थितींत पडलों आहँति, 

इत्यादि अनेक विचार तिच्या मनांत येऊन 
त्यासंबंधाचे उद्बारही तिच्या तोंडून एकसारखे 
निघत होते. अशा स्थितीत तिच्या मनार्च 
समाधान कोण काय करणार १ तिला मुका- 
व्यानें शोक करीत बसूं देणें हच मो थोरलें 

समाधान होय. असाच शेवरट्टीं विचार करून 

बृंद्माला आपसल्या स्वामिनीपुढें स्वस्थ बसली . 
शोक करता करतां मुरादेवी ब्ंदमालिकड़े 

वढून एकदम म्हणते, “ वृंदमाले, झाली गोष्ट 
ती झाली. मी आतांपर्येत स्वस्थ बसलें या- 
सारखा मू्खंपणा कोणताच नाहीं. पण यापुढें 
मी स्वस्थ बसायची नाहीं. ज्यालडा आज 

एवडया महोत्सवानें युत्रराज पदवी देताहेत, 
व्याला या पाठलिपुत्राच्या राज्याचा उपभोग 

कर्धोंदी घेऊं देणार नाहीं, ही गोष्ट टरली, मी 
जर खरी राजपुत्री असेन, तर आजपासून 
पुढें आकाशपाताछ एक करून हजारों विध्नें 
आणीन; आंणे वे पडली तर या राज- 
पुञ्नाचा घात देखी केल्याखेरीज राहणार 
नाहीं. मी मूर्ख को आजपयेत स्वस्थ बसलें. 
मी राजाची मर्जी पुनः आपल्यावर ओदून 

 घेईन, राजानें पहिल्याप्रथम मसला वरलें. 
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त्या वेलीं मी अगदी अनभिज्ञ अशी मुम्धा 

हातें, त्या वेढीं क्त्रिमता म्हणजे काय हैँ 
मला मर्व्यींच ठाऊक नब्हतें; परंतु आतां मी 
तशी नाहीं, मी आतां नखशिखांत क्रत्रिममय 
झालें म्हणन समज. इतकीं वर्ष स्वस्थ बसलें 
त्याबदइल मला पुरा पश्चात्ताप झाठा आहे 
झाली ती मोष्ट झाली, किरात राजाबी कन्या 
मी मुरा, ही जर पुनः आययैपुत्राची पृण 
कृपा संपादन करून त्याच्या चित्ताची स्वा- 

मिनी झालें नाहीं, आणि तीही एका चातु- 
मास्याच्या आंत, तर तुला बरोबर घेऊन 

 द्विमाचलाच्या अरण्यात तुझ्या समक्ष अप्नि- 
काष्ठ भक्षण करून प्राण देइन, त्याबहल 
मुद्टींसुद्धां तुला शंका नको. पण असा प्रसंग 
येणार नाहीं. मी आपल्या भ्रातिज्षेप्रमाणें अक्ष- 
रश: सर्वे गोष्टी खन्या करीन. आयेपुत्राची 
प्रीति पुनः संपादन करीन, मां म्दृणेन तें तें 
त्याच्याकडून करवीन, यांत मला तर तिक- 
मात्र शंका नाहों, राजमहिषोंपैकों एको- 
च्याही पुृत्रास मगध देशाचें राज्य मिढ्ू 
देणार नाही, किरात वंशांताल घनुधराला 
येथें आणून महाराजांकट्टन त्याला गादी देव- 
बीन, त्यांनीं आपल्या पाठीमागगें खुषानें रास 
मगधराज केलें नाहीं, तर त्याच्या हातून 
व्यांनाही सिंहासनावरून दूर करन त्या गा- 
दीवर त्याला बसबीन,. माह्या अंगांत आज 

कोणीं तरी दुसन्यानें संचार केला आह, असें 
समज, मी पूर्वीची मुरा नाहीं. माइ्या ठि- 
काणी वषलोत्व स्थापून माझा छव्य ऋरून 
माझया पाराचा घात कझून, मला आज 
इतकीं वर्ष छछणान्या सब राजमहिपींना मो 
वुपल्ली बनवीन, त्यांनां दार्सापेक्षांही दासी 
करीन, यपेक्षां आतां जास्त कांहीं मी बोलूत 
नाहीं, चल, तुझ्यावरोबर मी येतें. माझा 

क् 
| 

शोक मी आंवरून टाकितें, क्राधाला रजा 
देतें, दुःखानें म्लान झालेलें मुख मंद सु 

हास्यानें विलसित कारितें, आतांपर्यंत रिकाम्या 
शिव्याशाप देण्यांत गुंतलेली जिव्हा नाना- 
प्रकारचीं अभिनंदनग्रदशक नागरिक भाषणें 
बोलेल असे कारिते, अंतरंगांत मात्र कोघ 
तसाच जाग्रत ठेवितें, आणि त्यांत कपटविश्न 
जितकें सांठवावयाचें तितंकें सांठवून तें बाहेर 
काढावयाचे वेलीं मात्र मधुर भाषणानें आ- 
च्छादित करून टाकीन. आजपयंतची निष्कृ- 
त्रिम, निष्कपट, मुग्घ, अशी तुझी मुरादेवी 
मी यापुढें नन्हे, यापूर्दे अत्येत कपठपटु, 
स्वार्थाखिरीज जिची दृष्टि दुसरीकडे कोठही नाहों 
जिचें प्रत्यक भाषण, प्रत्यक चलन, प्रत्येक 
वलन, प्रत्येक वीक्षण, केवर स्वाथसाधना- 
साठींच असणार, आपल्या वैन्यांचा नाश 
करण्यासाठीं आर्यपुञ्नास फसवून घरून आ- 
पत्या म्हणण्याप्रमाणें प्रत्येक गो त्याला 
करावयाला लावध्यासाटीच असणार, अशी 

ही मुरादेवी तुला आपली स्वामिनी पतकरत 
असली तर तू यापुरें माक्याजवब्ठ रहा. नाहीं 
तर इतरांग्रमाणे तूंही माझ्ी बेरीण हो. माइया 
संवेंत राहिलीस, तर तला कोष्या वेब्ठीं काय 
दुष्कृत्य, काय अनन्वित कृत्यें करावें लागेल 
याचा नेम नाहीं. पहा. विचार कर. ” 

हैँ भाषण बोलत असतांना मुरादेवीच्या 
चर्यत खरोखरीच एकदम विलक्षण फरक 
झाला, तो पाहून बंदमाला देखाल अतिशय 
चकित होऊन तिच्या तोंशकडे पाहूँ लागली, 
मंथरेच्या अंगांत कलीचा संचार झाल्याप्रमाणें 
आपल्या स्वामिनीच्या अंगांतहाी खराखरीच 
तसाच कांहीं तरी संचार झाला; आहे अरे 

तिला वाढलें, 
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'शिष्याकट्टन जर मगध देश जिंकावयाचा 

आहे, तर तो सैन्य आणून धनानंदाचा परा- 
भव करून होणें शक््य नाहीं. कारण सगघ- 

देशाचा सेनापति व त्याचें सैन्य हीं फार मो- 
ठीं आणि जय्यत, आपल्या शिष्याची सेना, 

म्हणजे मिह्कठ, किरात, गोंड, खॉड बंगेरे लो- | 
कांची सेना, त्यांजबछ धनुबांण, परश, करवालू | 
वगरे हत्यारांखेरीज हत्यारे नाहींत, आशणि 
त्यांची संख्या फार कमी, अशा स्थिर्तीत आ- 
पण उगीच तें सैन्य घेऊन येऊन मगधावर 
सवारी करणें, महणजे आपण आपलाच घात 
करून घेण्यासारखें होणार आहे. तेव्हां आ- 
पण प्रथमतः मगघ देशांत जाऊन तथवत्या 
अंतर्ब्यवस्थेंत किती भेद करणें शक्य आहे 
हैं पादिलें पाहिजि, अल्पबलाच्या मनांतून 

एखादा आसाद पाड्यवयाचा असला, तर व्या- 
वर बाहेरून प्रद्ार करण्यापूर्वी खाढदन पाया 
प।ःखरून ठेवण्य।च्या खटाटोपास लागलें पा- 
हिजे, त्याखरीज इष्ट हेतु साध्य * होत नाहीं. 

| कक 

बुद्धाभ 

.ी_ननमन 3अा>री-न-ीन्न-+कन- «न ५ जननी नमन सके न नी न मनन" वननीनझ-ब बन म+4- ली ५ जन ७9. नम नमन ननातनत- जता + 3१3७०... ०००... ....... _. -...0... 

८््य 

करितां आपण धनानंदाच्या राज्यावर वाहरेन 
घाला घालण्यापूर्वी आधीं त्याचा पाया पोंख- 
रून आंत भेद केला पाहिजे. त्यावे आधार- 
स्तंभ असतील, ते काहून घेतले पाहिजेत, 
व्याच्यावर ज्यांचा ज्यांचा कांहीं कारणानें 
क्रोध झाला असेल, त्यांस त्यांस वश करून 
घेतलें पाहिजि, आणि अशी अंतस्थ पोखरणी 
झाली, म्हणजे मग बाहेरून घाव पडण्याचा 
अवकाश, कीं सब कांद्दीं आपल्या इच्छेप्रमाणें 
ढांसदून त्याचा अगदीं चक्राचूर होइल, तेब्हां 

आपल्यास जो काय वुद्धिपराक्रम करावयाचा 
तो आधों धनानंदाचीं ममेस्थानें कोणती आ- 
द्वेत तीं शोधून कावण्यासाटींच केला पाहिजे, 
तो साध्य होऊन राजाचीं ममेस्थानें एकदां 
हातीं सांपडलीं, म्हणजे मग॒द्यावर आघात 

करून घनानंदास जजर करण्यास मुर्छठींच क 
टीण पडणार नाहीं. असा विचार कूरून चा- 

णक्य पाटलिपुत्रांत जाण्यास निघाला होता, 
आपण पाटलिपुत्ञांत गेलों आणि कांदीं खटा- 
टापास लागलों, तर आपल्याला कोणी ओ- 
छठखणार तर नाहीं ! अशी एकवार त्यास 

शंका आली, परंतु आपण राजसमेंत एकवार 

गेलों, व्यास आज जब॒छजबछ तीन वर्ष झालीं 
तेब्दां कोण ओंब्खणार १ त्यांतून क्रचित् 
ओलखलें असें वाटलेंच, तर मग पढें पहातां 
येईड, जो कार्य करण्याची इच्छा घरतो, 
त्यानें दूरवर दृष्टि देकन काय करणें तें करावे 
हैं खरें; परंतु अनेकाबिध संकटे प्रार॑भीच 
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कल्पून सर्वे संकटमय आहे असे चित्र आपः 

व्यापढ़ें ठेविल्यास कांद्रीच उपक्रम द्वांणार 

नाहीं, तेब्हां बुद्धिमानानें साधारण विचार 

करून कार्यास हात घालावा आणि मग जस- 

जशीं संकर्टे येतील, तसतसा व्यांचा विचार 

होंतोच आदर, असा विचार करून त्यानें पाटलि- 

पत्रांत पाय ठेविला 

पाटलिंपन्नांत जाण्याबरोबर प्रथमतःउतरावें 

को्े याच्या त्यास मोठा प्रश्न पडला, कांणा 

तरी ब्राद्मणाच्या घरीं जाऊन उतराबं, तर 

कोणाचाही - परिचय नाहीं, तेन्हां प्रथमतः 

जेथें स्थान मिकेल तेथं जाब॑ असाच त्याने 

विचार करून तो शोणनदाच्या कांठाने चालला 

असता समोरून येणात्या एका वुद्ध्िक्षूनें 

त्यास पाहिलें. त्याच्या चर्येवरून भिक्षूनें 

तत्काछ ताडलें कीं, द्वा ब्राह्मण या नगरांत 

अगदी नवखा आहे आि कोटें उतराबें या 

विचारांत आहे, या वेढीं बुद्धाभिक्षूत्रा प्रसार 

मगधांत थोडथोडा होऊं लागला असून आ- 

पल्या धर्माकड़े ब्राह्मण व क्षत्रिय मेंडल्शस 

ओढन आणण्याचा त्यांचा खटाटोपही चाल- 

लेला होता. परंतु या द्यांच्या प्रयत्ताठा बि- 

शेषसें उप्र व भयप्रद स्वरूप आलिेलें नब्दतें, 

तें म्हणजे एक मोठें थोरलें अरिष्ट आदि अशी 

समजूत प्रचालित झाली नव्हती, कद्े त्राद्मग- 

धर्मी मात्र त्यांचा मनापासून तिंटकारा 

करीत, तेब्हां बद्धभिक्षस पाहण्याराबर चाण 

क्याच्या कपाव्यला आंठया चढल्या; भा 

बुद्धभिश्ठ॒ हास्ययुक्त मुद्दा कब, नभो 

अरिदृंताणम् ” असे म्हणन त्याच्याजव७ 

आला, तेब्दां तर त्याची मुद्रा फारच तिरस्का- 
स्यक्त झाली, तें पाहन वुद्धामिक्ष्स विशेष 

हंसू आल, आंगि तो व्यास म्हणतो, ' आह्यण- 

श्रष्ठा, तूं माझा तिरस्कार करताोंस हैं मा 

जाणन आहें;: परत आपला जो तिरस्कार 

करील त्याच्यात्र उपयोगी पडावे अशी भग- 

पिन डीजे ब3िृाा-। 

चद््ग़ुत*» 
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[ प्रकरण 

वान बद्धदेवाची आम्हांला आज्ञा आहे, तू या. 

नगरांत अगदीं नवखा अहिस हैं तुझ्या चर्ये- 

वरून उघड दिसरतें आहे. तेव्हां तूँ माश्या- 

बरोबर येशील, तर मास्या विहाराजबब्ब्ध 

श्रीकेलासनाथाचें मंदिर आहे, तेथें तुझी योग्य 

व्यवस्था छाबून देतों. तुला असें बोलाव्यांत 

माइ्या मनांत कोणतीही पापवुद्धि नाहीं. ” 

बुद्धमिश्ष ब्रद्ध होता आणि ट्ाचें बोलणें 

फार प्रेमयुक्त होतें. चाणक्यासहीं कोर्ठे तरी 

आपकलें मस्तक टेंकण्यास तात्पुरतें स्थान 

पाहिज होतें. तेन्हां तितक््या वेब्ेपुरता 

आपला बद्धमिक्षत्ररूलया तिरस्कार विसरून 

जाऊन चाणक्यानें त्या बद्धभमिक्षू्ें आमंत्रण 

स्वॉकारण्याचा बेत केला 

भिक्षनें आपल्या विद्वाराकडे त्यास 

नेडऊन जबल्च्या मंदिरांत त्यावां सगल 

व्यवस्था लावून दिली, . » 

बुद्धमिक्षचें हें. सवे स्वागत मीठया कशनें 

त्यानें स्वीकारलें, त्यास व्याबहुल पश्चात्ताप 

होंतच होता, परंतु त्याच रात्री कहीं चम- 

त्कार झाला, त्याम॒ुण तो त्याचा पश्चात्ताप 

दूर द्वोीजन उलट त्यास आनंद झाल्य, 

' आतांच सांगितर्ले आहे कीं, या कार्छीं. 

उत्तरदिंदस्थानांत बौद्ध मताचा प्रसार फार 

जारीनें होत नव्हता, परंतु त्या धमंमर्ताच्या 

किरुद्ध होइल तितकी खटपट कहन त्याचा 

पाडाव करावा व त्याचा प्रसार होऊं देऊं 

नये अशाबइलचे प्रयत्नही फारसे जारीनें सुर 

झालेले दिसत नव्दते, कचित् एखादा ब्राह्मण, 

थोड़े क्षत्रिय, तितक्याच मानानें वेश्य आणि 

व्याहन थोंडे अधिक झद्व त्या धर्ममताकड़े 

बल लागण्याचीं चिन्हें दिसूं लाथलीं होतीं 

बीद्ध मिक्षंचे स्वधर्मप्रसाराथ प्रयत्न चालक 

नव्हते असे नाहीं, त्यांचे प्रशृत्न चाललेच होते 

परत ते अद्यापि व्राह्मणघर्मी राजांच्या किंवा 

स्वतः ब्राह्मण आचायीच्या व कुलपताच्या- 
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बुद्धमिश्ष. 
डोब्यांवर येण्याजोंगे नन्हते. एक वेडगछ धर्म 

आहे, कांद्दी माणसें नादीं लागताहेत, लागे- 
नात असें म्हणून त्यांच्या प्रयत्नाकडे दुलेक्ष्य 
होत असे, अगदीं कढ्ठे ब्राह्मण मात्र त्यांचा 
पूर्ण तिर॒स्कार करीत; किंबहुना त्यांचें नांव 
घणें स॒द्धां त्यांस पापजनक वाटत असे, परंतु 
त्यामुले त्यांचें समृद्ध उच्चाटन करावयास पाहिजे 
अस वाटप्यापपत मजल आली नब्हती, 
आपण पाटलिपुत्रांत येण्यावरोबर आपल्याला 
प्रथमतः बुद्धभिक्ष॒ब भटावा, आणि त्यानें आप- 
णास आश्रय यावा हूँ चाणक्यमुनीस बरें 
वाटर्ल नाहीं, यार्चे* कारण हँच, परंतु जर 
आपल्याला गुप्तप्णे रादून आपलें काम करून 
ध्यावयार्चे अहि, तर आपण अमक्योपासून 

। संकोच झाला व शेत्रटीं माझें ध्यायची नाहीं, आणि अमक्ग- 
घ्यायची, अर्स करून उपयोगी 

नाहीं, शिवाय आपल्याठा तो आपत्या वि- 
हारांत या म्हणत नाहीं, श्रीकेलासनाथाच्या 
मंदिरांत उत्रष्याची व्यवस्था करितो आहि, 
तर नुसतें त्याच्याबरोबर जाऊन त्या मंदि- 
रत राहण्यास काय हरकत आहे ? असा 

सगव्ठा विचार करूनच चाणकयानें त्यान्ष्य 
आमंत्रणाचा स्वीकार केला द्वोता. 

श्रीकेछासनाथावें मंदिर फार विशाछठ व 

रमणीय दोतें. त्याच्या सभोंवतालीं मोर 
थोरलें उपवन असून द्याला पुष्पवाटिका 
म्हणत असत, या पुष्पवाटिकेत अनेक ठि- 
काणों आणखीही लहान लहान देवालयें 

होता, व त्या श्रत्येक देवाल्याच्यापढें एक 
एक सुंदर पुष्कारेणी असन त्या पुप्कारिणी 
पासन जबल्च वब्राह्यणांस आपापलीं आन्द्रिक 

पात्रन्न कर्म करण्याला»फार सुंदर अशीं स्थानें 
बांधून ठेविलेलीं होतीं, हिरिष्यवती म्हणून 
एक लटद्दानशी नदी पुष्पपुरीच्या एका बाजूनें 
बहात होती, त्या हिरण्यवतीचें न्पाणी न 
बांधून आणुन या पुष्करणीतून घेतलेलें द्वोतें, 

हे 

मदत 

पासून 
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तस तें द्वोतें, बुद्धभिक्षत्रा निशोष घेऊन 

श्रे 

व्याचप्रमाणँ या पुष्पवाटिकेंत एका बाजूस 
एक कृत्रिम वन तयार करून त्यांत दर्भही 
लाबिलेले होते, सारांश, कमेनिष्ठ व तपो- 
निष्ठ ब्राह्मणांस आपलीं पवित्र कर्म शांतपमें 

व स्वस्थपर्ण करण्यास जसे स्थरझ असावें 
श्री- 

गेला 

त्यास फार 

मंदिरांत चाणक्य 

पहातां क्षणच 

क्रेठासनाथाच्था 
तेव्हां तें मंदिर 
आनद शझ्ादा 

तान आपलीं सब आन्हिक कर्म केलीं 

ता बुद्धांभक्र्न त्यास भोजनाओी सामग्री पा- 
ठवूं, को कांहीं फलमलादि पाठवूँ, असा 

: निरोप पाठबिछा, आपण याचा हा उपकार 
किती ब्यावा, याबहुरू पुनः चाणक्यास 
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आन्दिक आ- 
टोपल्यावर मी आपस्यास थेऊन भेटू्न मग 
काय ते सांगतों, असा चाणक्यानें उलट 

निरोप पाठविला, वुद्धमिक्ष मनांत उमजला 
को, ब्राह्मग आपल्यापासूत भोजनसामग्री 

घेण्यास फार संकोच करितो आह, तथापि 
येर्थ आल्यानंतर त्याची समजूत घाद अरे 
त्यास वाटलें, थोड्या वेढछाने चणबयातें 
आन्द्िक बगैरे आट्पून तो पुढें आतां काय 
कराबें या विचारांत होता, इतक्यांत बुद्ध- 
भमिक्षूकट्टन पुन; एक माणृस येऊन त्यानें 
व्रद्मपीचिं आन्द्रिक आटोपलें असल्यास मिश्षु 

वाट पहात आहत, असे सुचविलें, पहिल्या 
सपाट्यास चाणक्यास हा त्या सिक्षुत्ा फार 

मोठा लोंचटपणा वाटला, अआयणि आपण त्यास 
कांहीं तरी तिरस्काराचें उत्तर दावे असेंद्री 
वाटर, परंतु दुसतच्याच क्षणी ती मति 
बदलनी, आपण या नगरांत ज्या कार्या- 
करितां आला आहों, त॑ कार्य जर आपणास 
साथावयाचें आहे, तर कोप्या बेदी कोणाचा 
आणि कसा उपयोग द्वोईक, यात्रा नेम 
नाहीं. गरजवृतान आतेशय नीच माणसापासून 



३४ 

तर उच्चतम परदर्वाच्या माणसापर्थत सबोचा 
स्नेह संपादावा, गवताच्या कार्डापासून सर्वे 
गोष्टीचा यथावकाश संग्रह करावा, अमुक 
एक तुच्छ व तिरस्करणीय, आणि 

मात्र संग्रहणीय, अरे म्हणूं नये. सबे 
वरस्तंचा व माणसांचा यथावक्राश वे यथा- 

काल उपयाग हातो, असा आपस्या मनाशी 

नीतितजिचा( करून त्यानें आपत्या जिव्हेचे 

नियंत्रण करे आशि त्या निराप आणणास्या 

माणसांस म्हय्ले “मी आपल्या मागोमाग 

येततोंच, आपण पूुढ़ें चला, ” 
वर्सल विचार मनांत आव्यानंतर थोड्याच 

वेवांत चाणक्य त्या भिक्षकड गल्य, 
बुद्धामिक्ष॒ त्याची वाट्च पहात होता, चा- 

णक्य येतांक्षणींच त्यानें व्यास उत्थापन देऊन 
नमस्कारपवेक स्वागत केले, आणि पनः उपा- 
हारावहूल प्रश्न केला, ती प्रश्न ऐकतांच चा- 
णक्यास पुनः किंचित् संक।च वाटून ता त्यास 
हाणतो, “ भिक्षा, आपण मछा जर धान्यादि 
पदाथ कोठें मिव्तात तें सांगितलें, किंवा 
पण्यवीथिका कोर्णीकडे आहे तें दाखबिण्यास 
माणूस दिला, तर मजजबढू द्रव्य आहे, त्या 
द्रव्यन्ययानें मी आपकी भोजनसामग्री आणन | 
भोजन करीन, आपल्याठा त्यावहुल विना- 
कारण श्रम नक्रीत, 

सहाय्य दिकें याबदहल मछा किती तरी ऋण 

बाटत आहे, आपत्यासारण्यांचें ऋण हूँ की 
फिटाबयाचें नाहीं असे ऋण, कारण आप- 
व्यास प्रतिसाहाय्य सुर्कीच कर्मी आवश्यक 
नाहीं. उपकार अशा माणसांकट्टनन करून 

ध्यावे कीं, वेछीं प्रसंगीं आपणासद्दी तव्याजवर 
ध्रत्युपकार करण्याची पाछी यावी. तेव्हां... 

तें त्यावें बोलणें ऐकून भिक्ष॒ किंचित् हूँ- 
सला व चाणक्यास म्हणतो$--- 

 ब्राह्मणश्रष्ठा, तुझें म्दणणें अगदी खरें 
आहे; परंतु कोर्णाही अन्नदान करीत असतां 

अम॒क 

आपण आतांपर्थत मा | 

चंद्रगप. [ प्रकरण 
'ग् रोज नीि-जीऔिजीिजमीज सा १0. 2 चित 

द्याच्याकडे पाठ फिरबूँ नये, त्यांतन मी कांहीं 
तुझटा शिजलेलें अन्न ध असे म्हणत नाहीं, 

भगवान गौतमानें आम्हांस अ्से उपदेशिलें 
आदे कीं, अतिथींच स्वागत हैं सबोत मह- 
त्वाचें कम हाय. आज तूं अगदाच नव्यानें 
ये्थ आला आहिस, आता अपराण्हकारू 

झाला आहे, तर फलमलादिकांचा आहार 

कर : उदइक जशी तुझी इच्छा असेल तसें 

करण्याला माह्याकड्नन मुर्छठांच हरकत नाहीं 

माझी विन॑ति एब्डीच कीं, यावत्कालपयेत त॑ 
या पायलिपुत्रांत असशील, तावत्कालपयत 
तुला जें काय साहाय्य पाहिजे असेल ते दे- 
प्याला मी सिद्ध आहें. तें मागण्याल मुर्छींच 
संकोच करूं नको, भगवान बुद्धदेवाचें शिष्यत्व 

आम्हीं पतकरिल्यानें अधर्मात आमर्ची गणना 
होते काय ? ?? 

भिक्षें हैँ भाषण ऐकून चाणक्य अगदीं 
स्वस्थ बसला, नंतर त्याने पुर्ढे केलेल्पा फल- 
मलादिकांतून जें काय इश वाटलें ते घेऊन 

आपतल्या पुष्करिणीजवछ जाऊन त्यानें उपादह्ार 
केला ब पुढें काय करावें यासंबंधाचा विचार 
करीत सवारी बसलोी, इतक्यांत अस्तमानाचा 

समय झाला, त्या सर्व मंदिरांत व निरनि- 
राग्ण लहान देवालयांत दीप लागले, उप- 

बनांतील वृक्षझतांवर घरटीं करून राहिलेले 

सर्व पक्षी आपापल्या घरव्यांकडे येऊं लागले, 

तेन्हां चाणक्य आपले सायसंध्यादि विधि 

उरकण्याच्या विचारास लागला, सचे विधि 
झाल्यानंतर झ्ानें मनांत विचार केला कीं 

आपण या पाटलिपुत्रत आलों, ते कांहीं के- 
बछ ब्रह्मकमं करून उदरनिवांह करण्यास 
आलों नाहीं. तेन्हां बसून काय एपयोग आहे ! 
धन्नानद् राजाचीं ममेस्थानें काय आद्दित, 
आणि त्याच्या घरांत कोठें भेद करण्यास 
जागा आहे, व्याचप्रमाणे काय केले असतां 
आपल्याला लोकांचीं मनें त्याच्या विरुद्ध क- 
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रतां यतील, यावा आपणास शोध कराव- 
याचा आहे, असें असतां आपण अमक््यार्चे 
आतिथ्य कसें ध्यावें, आणि अमृुक करे क- 
रावें, असा विचार करीत वस्तण्यांत काय ता- 

लै री ऋयध 5 ता 5 ५८ 

त्पये आहे? गुरुपुन्नास मृतसंजीविनीचा छाभ 

झाल तो शुकाचार्याच्या पोटांत शिरल्यानेंच 
झाला, तब्हां आपण आता या मगध देशां- 

तील छोकांत मिकून मिसद्धन अंतःस्थ ग्रोष्टी 

'काय काय आणि कसकशा अद्दित तें काढलें , 

'पाहिजे, तसे केलें, तरच आपल्यास सबे प्रका- 

रची माहिती कछून पुढील व्यूहाची रचना 

करता येईल, तरण्मातां बातमी काढण्यास । 
| घनाद्य श्रेष्ठी गप्तपर्ण माझ्न शिष्य बनलेले आरंभ करावयाचा, तो आपकल्या या बुद्ध 

मिक्षपासूनच करूं, वुद्धमिक्षच्या मनातृन तरी , 

आपल्या धमाचा ग्रसार राजकुटांतसुद्धां व्हावा 
असे असेलच, तेब्हां राजकुलांत एकंदर काय 
व्यवहार चालले आहत, व्याचें ज्ञान त्यानें 
करून घतलेंच असेल, करितां 
दिवस-नव्हे आपल्या प्रतिश्षेप्रमाणें नंदवंशाचीं 
पार्ेमुछें खणून कादून आपल्या प्रिय शि- 
'ध्याला जर या मगधाच्या सिंहासनावर बस- 

वावयाचें, तर तें सिद्ध होईपर्यंत-आतां आ- 
पलें कर्मकांड अग्र्दी एका बाजूस ठेवावें. क्षा- 
तअरधमे-आपण आजपयेंत जरी त्या धर्मास 

योग्य अशीं छूत्य केलीं नाहीत, तरी तीं 
आपल्याला आपत्या शिष्याकइन करवावयाचीं 
आहेत, तेब्हां आपल्याठाच तो आचराबयाचा 
आहे,. अथातच तें कार्य सिद्ध होइपर्येत | 
आपण आता ब्राह्मणघर्म थोडा "आटोक््यांत 
आणला पाहिजे, कोण बुद्धमिश्ठ, 
य्राच्याशीं बोढूं नये, व्यवहार कहू नये, 
असे करन कस चालणार ? तेह्ां आज 

हा 

आता, आपण बुद्धनिक्षूकडे जाऊन, गप्पागोएट! | ७ 

सांगत बसूँ, न जाणों त्या गोष्टीत काय नि- 
ध्यन्न होईंड आणि काय नाहीं! जें निष्पन्न 
झेइईल तें आपणास कदाचित् फार उपयोगीं 

आता चार | 

बुद्ध मिक्ष 

| 

। 
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पडेंड, असा विचार करून सवारी उठन बद्ध- 
मिक्षच्या बिडहाडांत आठी आणि बद्धमि- 

श्षूनें स्वागत केल्यानंतर तेथें बसल्यावर त्यानें 
राजसभेची, अमात्यगणाची वबगरे माहिती 
विचारण्यास सुरुवात केली, मिक्षत्त अर्थात 
असे वाटलें कीं, हा ब्राह्मण केवछ राजसमेंत 
आपला प्रवेश कसा होईल आणि आपली 
संभवना कोणत्या मागोनें हे।ईछ, या हेतूने ही 
विचारणा करोत असावा. यामर्छे त्यानेंही 

त्यास त्या दृष्डीनें से माहिती सांगितली व 
असेही सुचविले कीं, राजसमेंत अमात्यगणां- 
पैकीं कित्येकाजवछ ज्यांचें वजन आहे असे 

अहित, त्यांचेजबछ आपली गाष्ट काढन मी 

आपला राजसमेंत प्रवेश करून देइन, आपला 
खरा हेतु कछूँ नये अशी इच्छा चाणक्यास 
असत्यामुर्ुँ त्यानहीं मिज्षुन आपण अस केलें, 
तर मार्श काये हेा।ईल, असें बोल़न दाखविलें 
आणि रात्री आपल्या स्थानाकड़े जाण्यास त्तो 
उठणार, तो बुद्धामिक्षन व्यास सहजीं ध इत- 

क्यांत का उठता १ वसा, मला आता कॉंहीं 

काम नाहीं; आपली कांहीं अधिक माहिती 
मला सांगा,” अर्स मे तेन्हां चाणक्य तेथें 
वसला. भिश्चु कांदी प्रश्न॒ व्यास विचारणार, 

तो एक खस्री बुद्धन्िन्षकडे आली, आणि मोठ्या 
भक्तीनें नमस्कार करून त्यास म्हणाली, 
““भगवन बसुसति, आज मो आपणास कांह। 

विचार विचारण्याय आलें आई. मठा मोटी 
काढ्ज। पडली आहि, जवछ जब एक पक्ष- 
भर माँ करसे तरी मदांतत्या भनांत आपके 
गुह्म ठेविलें; परंतु आज अर्स वास्स्लें कीं, 
आपल्याजवछ येऊन सब सांगावें आपि 

पिछा विचार ध्यावा, 

तें ऐकाच बुद्धमिक्ष॒वसुभूति तिला 
म्हणाला, “ बत्से ब्रेदमाले, तूं अर्शी अगदी 
शुष्क कशानें झालीस 2 तुला कांही चिंता 



शेद् 

लागली अहि वाटतें : मुरादेवी शरीरानें स्वस्थ 
आहिना १ ” 

तो शबटला प्रश्न ऐकतांच दंदमाला एकदम 

म्हणते, “ भगवन् , मुरादेवी शरीरानें अगर्दी 

स्वस्थ आहि, परंतु अतःकरणानें मात्र फार 

फार अत्वस्थ अहि. कुमार समाल्य याला 

योवरा।ज्यामिष्रेक झात्या दिवसापासन तिची 

चित्तत्रालि ठिकाणावर नाहींशी झाली आदे. 

वंदमाला आल्थाबरोबर आगि विशेषत 

“आज मी आपणास कांदही विचार विचारण्यास 

आलिें आहें,. ” असे तिनें म्हट्ल्यावराबर 

चाणक्यानें, आपण आता येथन उगठन जाघे 

असा विचार केला होता; परंतु मरादेवति 

नांव ऐकल्याबराबर राजघराण्यांतीक कांहें। 

तरी गोष्ठटी निषणार असे बाद्नन तो तेथच 

जरा थांवला व कुमार सुमाल्यास यीवराज्या- 

मिपरेक झात्यापासून तिची चित्तत्रत्ति ठिकाणा- | 
बर नाहींशी झाली आहे, हैं एकल्य।बरोबर तर 

त्यानिं आपण तेंथें बसून काय हकीकत आहे 

ती ऐकण्याचा निश्चय केला, आणि ब्रंदमालेला 

आता वसुभूति काय म्हणते। व बुंदमाऊल 

त्याला पुर्दे काय सांगते, तें ऐकण्याविषयीं 

व्याचे कण अत्यंत उत्कंणित झाले, चाणक्य 

फार चाणाक्ष होता असे म्हटलें, तर कांहीं 

तरी विलक्षणच म्हृणणें होणार आहे. तसें 

म्टणण म्हणजे चाणक्य चाणक्य हाता असेंच 

म्हणणे होय, कारण ' चाणाक्ष ' हा शब्द या 

महावूत वे चतुर ब्राह्मणाच्या नॉवावरूनच म- 

राठी आण्य साहि, तेब्हां चाणक्याती आ- 

णख्ती दणना काय करावी: वुदमाला ही मुरा- 

देवीबी दासी असावी, आंणे कुमार समा- 

ल्याला यौवराज्यामिपक झत्यामुर्क मुरादिवीला 

मत्सर-पिशाचार्न पछाइलें असार्वे असे स्पष्ट 

दिसर्झ॑, जर हैं अगरदी खरं असेल तर आप- 

व्यास अत्यत इश अशी बातमी कब्डली वत्या 
खालशीतया उपयोग यथायोग्यपर्ण केल्यास 

चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 
#१७७>ीिनीक आज 5 नी िध 5 5९ हक #5धटज ही जीबी व #ा 55 9८ ७,हज #१/७/:६.४५.//ध ४ ७४/ ५/ का. 

राजकरलांत भेद करण्याला एक उत्तम मार्ग 
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| जाऊं नयेत 

आपल्यास सांपडला असे त्यास वाठलें, तेव्हां 

अथातचब चाणक््याल्ा तेथन हलावेसें वाटेना 

हैं साहाजिक होतें 
बसुभति बंदमालेस म्हणतो, “ बेदमाले, 

ते हैं काय बोलते आंहेस? ते कोठे आहेस 

काय बोलते आदहिस, याचा विचार कर, वत्स, 
हीं गहाच्छद्र काणा तसन््याच्या काना सुद्धा 

त्यांतून तुझ्यासारख्या विश्वासू 
सब॒कानें तर आपलें तोड क्िती तरी आंवरून 
घरलें पादिजे, मुरादिवीचा स्वतःचा पुत्र आज 

असता तर, आणखी इतर सपर्तलानीं व मं- 

ज्यांनीं जर त्याच्यावहुल देवीवर भलतेंच कु 
' भांड रचलें नसमतें, तर आज त्याठाच योव- 

राज्य मिक्तन पद्ममिषिक झाला असता, असे 

देवी च्या मनांत येडऊन तिछा अतिशय खेद व 
उद्वेग वाटणें साहजिक आहे; परंतु त्याबहल 

तझ्यासारख्या सेवकांनों कोर्ट बच्चा करूँ नये. 
विश्वासू सेवकानें आपले नेत्र, आपलें कान हे 
जरी उधषड़े ठेवले, तरी तॉड नेहमीं मिटृून 
घरलेलें असावें; त्यांतून तें उघडावेंसेच वाटलें, 
तर स्वामी जवदछ् उघड़ून आपल्याला त्याला काय 

' सांगायचें तें सांगावें, इतर कोणाजवब्ठ त्याचा 
स्फोट करूं नये. ” वसुभति याप्रमाणें बोलत 
असतां ब्रंदमाला शांतपण्णं ऐकत द्वोती; परंतु 

त्याचें बोलणें संपतांच ती म्हणाली, “ भग- 
बन् , आपछा उपदेश मीं ऐंकला व् तो मी 
बद्धांजालि हऊन दिरावर धारणही करतें; 
पण माझों एक बिनंति आहि, आता आप- 
व्याजवछ मीं ज्य गोएश्टीचा उच्चार केला, 

ती गोष्ट मी अवापपर्यत कोंश़राजवछही बो- 
ले. नाहीं, परंतु आज॑ माश्यानें राहवेना, 
जी देवीची सभ्यांची स्थिति आहे, तीच 
जर आगणर्णी कांही दिवस राष्टरेली, तर कांहीं 
तरी फार मोठा प्रलय होईल, किंवा देवीचा 

स्व॒ृतःचा सर्वस्थी घात होइलठ, असे मला 



थ थें 
चला जा 

आज वाद लागलें, आपण माझे गुरु 
भगवान तथागताचा उपदेश मरा आपण 

केला कीं, कोठेंदी कोणाचा घातपात दहोत 
असला, आणि तो आपल्या हातून निवारण 

होभ्याजोगा असला तर तो अवश्य निवारण 
करावा. म्हृशून मी आपल्याकोड आपला 
धिचार विचारायला आहें, माझी स्वामिनी 
जर अशाच स्थितीत राहील, तर तिचा 
स््रतःचा तरी घात होईल, नाहीं तर आणखी 

कांहीं प्रलय होईलछ हैं मला घडधडीत दि- 
सतें आहे; पण त्याचें निवारण कपें करावें 
हैँ मला समजत ह्ाहीं, देवीला माँ पुष्कल 

समजुतीच्या सांगितल्या; पण नाहीं, तिची 

समजूत पडत नाहीं, तेव्द्दां आतां आपल्याला 

हो हकीकत सांगून आपला विचार घेष्या- 
साठीं मी आल. गहच्छिद्र काणाच्याही कानीं 
जावें या देवूनें मी आलें नाद्ठी, दसन्या को 
णाकडे बरें जाऊं? ?? 

वसुभतीची इच्छा ही कीं, चाणक्याच्या 

देखत हिनें अशा गोष्टी बालू नयेत. आशणि 
आपली इच्छा तिच्या लक्षांत यावी या 
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हैतूनेंच त्यानें वर दिलिला उपदेश जरा कठार 
शब्दांनीं व चाणक्याकडे पह्मत पहात तिला 
केला. परंतु चाणक्य आपल्यासारखाच वसु- 
भूतीचा गुप्त शिष्य असेल, अशी तिची स- 

मजूत झाली म्हणून म्दणा, किंवा राजमंदि- 
रांतून निधाली तेन्हांपासून तिची जिब्हा 
तिला अनावार झाली होतीं म्हण्न म्हणा, 
तिला आत्मसंयमन न द्वोजऊन आपल्या पोटां- 
तल्या सबे गोश्ीी चाणक्याच्या देखतच तिनें 
बसुभतीच्यापुंढें ओकन टाकिल्या, वसुभ- 
तीला त्या ब्राह्मणाला “ तुद्दी आतां येथून 
जा? असेंद्दी सांगतां येईना, तो अप्रत्यक्ष 
रीतीनें तिला सुचवूं लागछा, तरी तिच्या 
लक्षांत येईना. तेद्द्वां शेवर्टी तिचें नियंत्रण 
करण्याचा श्रयत्न एके बाजूस ठेवून वसुभूति 

बुद्धा भछ्ठ 
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तिला म्हणतो, “ बत्से बंदमाले, तुझी स्वा- 
मिनी, मनाला शांति नाहीं हाणून असें करते 
तर तिला तू येथें तरी घेऊन ये. नाहीं तर माँ 
जो तुला' भगवान् तथागताचा उपदेश केला, 

तो तिला करून तिच्या मनाला शांति दे. 
दुसरे काय सांयगू ? वत्से, ते आज ही बातमी 
मला सांगितलीस, याम॒क्ें मा मोठी काछजी 
उत्पन्न झाली आहे. तथापि मी आज आता 
याचा विचार करीन, आणखी मग॒ तुला 

काय तो उपाय सांगेन, तूं उद्यां थथें ये. मात्र 
एक गोष्ट ध्यानांत धर. जें मजजबद् आज 

येऊन बोललीस, याचा उच्चार दुसन्याजवछ 
तर काय, परंतु आपत्या स्वतःजवर सुद्धां 
करूँ नकोस, आजपर्येत तूं मा आपल्या 

स्वामरनाबहल जें जें सांगितलेंस त्यावरून 
तर मला वाटतें कीं, भगवान् तथागताचें या 
नगरात्रिषयीचें भविष्य तिच्याच द्वारें खरें 
होणार, ती मोटी दीधद्वेषी दिसते. मला बातें 
तिच्या तान्द्या मुलठास रानांत पाठवून त्याची 

हत्या करविल्याला जबछ जबकू १६१७ 
वर्ष झालीं असतील, नब्हे ? !? 

ध६ #-_.. ॥। हो ! सोढा वर्ष खब्रित होऊन 
गेलीं; परंतु देवीला तें से आज आठबवून 
इतकें दुख: व उद्वेग होतो आहे को, ज्ूं 
काय कालच तें कूर कृत्य झालें | ? 

“ हूं ! भगवान् अहंताची काय मर्जी 

असेल ती खरी ! ते आता जा, उद्यां ये, ? 
अर्स म्हणून वसुभ्तान वृंदमालेला निराप 
दिला, आणि एक मोठा थोरला सस्कारा 
टाकून तो किती वेछ तरी स्वस्थ बसला. 
चाणक्याच्या मनांत, आतां जें काय आपण 
ऐकले त्यासंबंधानें बुद्धमिक्षुला प्रश्न विचारून 
आणखी माहिती कादून ध्यावी अर्स आल्ें, 

म्हणन तो तेथून उठेना; परंतु एकदम त्यास 
प्रश्षद्दी विचारतां येरना. इतक्यांत वसुमुतीरनें 



रश्ेद 

पुनः एकदां मोठा सुस्कारा टाकून चाणक्याला 

उद्देशनच महटलें:- 

“४ ब्राह्मणश्रेष्ठा, तुला कदाचित् खरें वाठ- 

णार नाहीं; परंतु आमच्या महापारोनेब्बाण- 

सुतांत भगवान् बोधिसच्चानें या पाटलि- 
पुत्राबहल भविष्य केलें आद्दे कों, या नगरींवर 
तीन अरिएं येणार आहित-अम्निप्रल्य, जलग्रल- 
य व गहकलह. त्यांपकी हा ग़हकलहचा प्रारंभ 
तर नसेल ! राजा आपणि मंत्री योग्य विचार 
करणारे नसेल तर हा असाच ग्रकार ब्हाव- 
याचा, ही मुरादेवी खरी राजकन्या, किरात- 

0 आकिक 

चद्रग मु ज्ज्कँ 
प्त | प्रक्रण 
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राजाची कन्या, परंतु तिछा दृषली ठरबून 

तिच्या पोटीं धनाननदाला झालेल्या पुचआा- 

विषर्याहदी कृत्सित संशय काढून तान्हेपर्णीच 

त्याचा हिमाचलाच्या अरण्यांत घात कर- 

विला. तो अन्यायानें केलेला घात कदाचेतृ 
आता गहकलहास कारण होऊन भगवान् 

बोधिसत्त्वार्चे भविष्य खरें करन दाखाविणारु 
असेल, ?” 

हैं वसुमूतीचें भाषण चाणक्य मो्याः 
उत्सुकतेनें ऐकत होता हैं सांगावयास नकोच- 

प्रकरण ५ वें. 
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चाणक्याचा विचार. 

लक हु है 2020 मी 

ं बह सुभूति भिक्षु याप्रमाणें 
| ः बोलत असतां चाण- 
४ $०+३।१+ : क्याच्या अंतःकरणांत 
0 ४... लानाप्रकारचे विचारतरंग 

४: उठ लागछे, आपण 
हु हर ,: जें काये करण्यावे उद्दे- 
हट आनकआस्का>+ गानें आपत्या आश्रमाँ- 
तून निघून या नगरीत आलों, त्या कार्याला 
साधक अशी स्थिति राजकुलांत सध्यां आहे, 
इतकेंच नव्हें, तर जो ग़हकलह्टाप्नि पेटूँ घा- 
तला आहे, त्यावर यथास्थित आज्याहुति 
देण्याचेंही आपल्या हातीं आहे, अर्से चाण- 
क्यास, दिसून आल्यानंतर आणखी काय 
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ब सूक्ष्मदर्शी आणि वसुभूति मिक्षूनें सांगि त 
लेली मुरादेवीच्या पुत्रावी कथा इतकों चंद्र 
गुप्ताच्या कथेशीं जुब्धलीं, मस्य काय विचा- 
रतां ? चाणक्याचें अंतरंग आनंद्मय होऊन 
गेलें हें सांगावयास नकोच, तथापि आप- 

ल्याला अत्यंत अनुकूछ अशी स्थिति एकदम 
खरी वाटत नाहीं, आपत्या समजांत कांहीं: 

तरी चुकी झाली असेल, तेन्दां काय आदहे. 
त्याचा नीठ तपास करावा आणि मग त्यांच्या- 

बहुल आनंद किंवा विषाद काय मानावयाचा 
तो मानावा, कोणत्याही कार्याच्या सिद्धते- 
बहल आधी पूर्ण खात्री- झात्याखेरीज ती: 
सिद्धब झाली असें धरून केलेला आनंद 

पुष्कढ् वेढ्ां अत्यंत खदाला कारण होतो . अस१ 
क्चिर करून न्वाणक्य वसुभूतीस ह्मणतो--- 

“ मिक्षश्रेष्ठा, मा आपत्या या नमरीर्ईऊ: 



"वें ] 

कांहींच माहिती नाहीं, मी आपला दिमा- 
चलांत मरुद्वतीच्या तीरीं चाणक्याप्रमात 

होतों, ही नगरी मोठी, हिच्या राजाची 
दिगंत कीर्ति, तेव्हां जर कांहीं कोर्ठ महाश्रय 
मिल्ााला तर पहावा, या हतूनें येंथें आलों; 
तों राजकुलांतच कलहापि पेटल्याची ही | 
फथा ऐकून मी अगदी चकित झालों, जेथें | 
ग्रहकलह उत्पन्न झाला, तेथे फार दिवसपयंत 
लक्ष्मी वास करीत नाहीं., असो, आपल्याला 

काय | प्र भगवान् वसभूते, मुरादेवी हीं 

कोण १ आणि तिच्या पुत्राचा घात कोणीं 

व कसा कराबैल»? मीं विचारतों याबद्गुल 
क्षमा अनावी; पण मला जर हें सर्व कब्झलें 
तर मी ता कलहाच्या शांतीसाठीं कांहीं 

अनुष्ठान करीन, ?” 

चाणक्याचे तें भाषण ऐकून वसुभूति 

भिशक्षु हंसझा व म्हणतो, “ ब्राह्मणश्रेष्ठा, त्या 
सर्वे गोष्टी तुछा काय सांगाब्या ? था पाटलि- 
पुत्राची कर्ति तुम्हां दूरच्या लोंकांना जितकी 
घधवल  त्सिते, तितकी ती नाहीं, राजा 
घनानंद उतिशय अधविचारी आश्ि परप्रत्यय- 

नेयबुद्धि अहे, त्याच्या पदरी अनेक मंत्रि 
अद्दित; पसु देवाची गति अशी कांद्ठी ब्िल- 
क्षण आदि नीं, त्या मंत्र्यांतले जेबडे म्हृणुन 

मूर्ख व कास्साथु, तेवब्यांच्या बुद्धीनें घना- 
नंदाव सबे यवहार चालतात. मुरादेवी ही 
एकवार राजघ्या प्रीर्तातली होती. तिच्या- 
वांचून राजार क्षणभरही चेन पडत नस, 
अवॉत्च राजच्या अवरोधांत इतर राज- 
पत्न्या होत्या, त्यांना तिच्याविषयी असूर्या 
उत्पन्न होऊन यांनीं लिचा नाश करण्याचा 
प्रयत्न सुरू ला: सेनापति भागुरायणानें 
किरात राजाऋ प्रराजय करून त्याची 
कन्या धरून आाली व महाराजांस अपंण 
केली, तिचे औकिक सौंदर्य "पाहुन महा- 

राजांनीं तिच्याई विवाह केला व तिच्या 

चाणक्याचा विचार. रे९ 

पोर्टी गर्भही राहिला, तॉपयेल महाराजांच्या 
इतर पत्न्यांपेंकीं एकीलाही पुत्र झाला नब्हता, 
यामु> मुरादेवीबहलचा त्यांचा मत्सर अधि 
कर पेटला आणि तिच्याविरुद्ध कारस्थानें 

सुरू झालीं, तीं शेवर्टी इतकीं अतिरेकाला 
गेलीं कीं, ही किरातराजाची दासीपुत्री असून 

खतःही फारशी छुद्ध वर्तनाची नव्हर्ती, अशी 
घनानंदाची समजृत केलठी गेली व त्यारने 
तिला बदींत घालून तिच्या पोर्टी जे पोर 
होईल-मुलगा होवा, मुऊडगी होवो-त्या पो- 
राला ठार मारून टाकार्वे असा हुकूम केला, 
राजज्ञेला विरुद्ध कोण होईल?१ लागलीच 
त्या अज्विप्रमाणें सवे व्यवस्था झाली, मुरा- 

देवीला बंदीत टाकलें आणि ती असूत 
होतांच तिच्या पोटीं जो पुत्र झाला, त्याचा 
घात करण्याची आज्ञा झाली, अगदी तानहें 

पोर आणि तशांत फार संदर व तेजस्वी 
दिसले, तेब्हां ज्या परिचारिकांवर त्याचा 

घात करण्याची पाछी आली होती, त्यांना 
अमात्यान॑ व अंतःपुरांतील सपत्नीनी विशे 

प्रच उत्तेजन देऊन त्याचा घ्राल करविला, 
या गोप्टरीस आज किंतीतरी वर्ष झालीं! 

राजाच्या दुसस्या एका पर्त्नाचे पार्टी झालेल्या 
सुमाल्य नांवाच्या पुत्राल्-तों सग्ख्यांत 
बडील म्ट्णून-थेडिच दिवसांपूर्ती यौवराज्या- 
मिषेक झाला, ता उत्मबांत्र वेढीं ज्या 
क्िस्येक बेदिवानांना सोडर्ले, त्यांत झुरा- 
देवीलाही बंदिवासांतन मुक्त केले आणि 
पूर्वीप्रमाणे अंतःपुराताल इतर ख्त्रियांप्रमार्भ 
ति्चा पुन््हां व्यवस्था रहावी, अशी आश्ञा 
झाली, परंतु द्यापामुन मुरादेवीला आनद 
न होतां तिची मात्सयानें काय अवस्था झ्ाली 
आहे, हें वंदमलिन आता सांगितर्लेच, या 

न 

मुरादबवीला जर भगवान् तथागताच्या उप- 
देशामृताचें पान करविण्यास सांपडलें तर 

तिलछा मी या संसारापासून मुक्त करून नि- 
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वाणप्रारप्तीवा मांगे दाखबीन म्हणजे तिला 

या राजकुलांताल लोकांची संगति नकोशी 
होऊन ती अपापच संन्यासदीक्षा घईइल 
आएि सरब्वेसंगपरित्याग करून त्या मागोला 

लागेल, ?” 

वसुभूति हैं बोलत असतां चाणक्य अ 
गदीं शांतपर्ण एक्त होता. व्याच्याहा मनांत 

कांहीतरी निराछेच विचार चालले होते. 
शेवरटीं वसुभूतीनें जेव्हां तिनें संन्यासदीक्षा 
घेऊन वुद्धरक्षिता व्हाव असें सुचाविलें, तब्हां 
मात्र त्याला फार हँसू आलें, तथापि तो 
नुसतें, “हं! भगवान दांकराची इच्छा, 
त्याच्या मनांत यइल व्याप्रमाणें तो करतो. 

आपल्या हातीं काय आहि १ ” असे बोदन 
आपल्या व्या केलासनाथाच्या मंदिरांत जाऊन | 
निजवें म्हृएून उठला. रात्र बरीच होऊन 
गेली होती म्हणून म्हणा किंवा वुद्धमिक्षुस 
आपत्या मनाशांच कांहोीं विचार करावयाचा 
होता म्हणूत म्हणा, द्यानें चाणक्यास आ- 

णर्खी बसण्याविषयीं आग्रह ऋला नाही. 
चाणक्य गेल! व आपत्या हृरिणाजिनावर 

पडला, परंतु त्याला कांहीं कल्या झोप येइना, 
नानाप्रकारच विचार व्याच्या मनांत उमर 
राहिले आणि तो उठून बसला, आता पढिले 
काम म्हणजे वृंदमाठ्स भटून लिची यज- 
मानाण सुरादिवा हिचा गांठ घंतां यईल 
अशा तजवबिजी करणें हूँ द्वाय., एक वेद 
मुरादेवीची व आपला भट झाली द्वणजे 
मंग आपश तिर्बी महत्वाकांक्षा सपादन 

वाढवू आशि तिला आपल्या खाथीन टठेवूँ 
त्याचप्रमार्ण चंद्रगुप्तनी कथा आशणि तिच्या 
मुलाबी कथा या दानदही अगरदीं तंतोतेत 
जुब्झत असल्यामुक्ें तिच्या मनांत चंद्रगुप्तच 
आपला मुलगा अशी बुद्ध उत्पन्न करण्यासही 
कांहीं हरकत नाहीं, असे त्याच्या मनास 
वाटलें, चंद्रगुप्त खराखरच ।तिचा मुलगा 

चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

असला, तर उत्तमच, परंतु जरी यदाकदा- 

चित् नसलछा, तरी तोच तिंचा मुझगा अर्से 
तिला भासबून त्याला राज्यावर बसबविषण्याला 

मदत करण्याचें तिच्या मनांत भरवृून याव- 
या, तिला तो आपलाच मुलगा अआहे 
असे एकदां वाट्ले म्हणजे मंग आणखी 
काय पाहिजे १ आपल्याला कोणत्याही प्रका- 

रचा विशेष यत्न करण्याची जरूरच रहाणार 

नाहीं. फक्त कांणत्याहां प्रकारवा अविचार 

तिच्या हातून होऊन सब कारस्थान बाहर 
फुटणार नाहीं, इतकी काब्जी वाहिलाो हमणजे 
झाले, आपण प/'टलिपुत्रांत आलों ते शुभ- 

मुहृतांवर आल असे त्याला वाद लागलें, 
कारण अद्याषि आठ प्रहर झालि नहींत ता 

आपलें इष्ट कार्य साब्रण्याला उपयोगी असें 

कबढें थारले तरा साधन आपत्या स्वाधान 

झालें ' हूँ सव ठीक झालें, मुरादेवारच व 
। आपर्ले दशन झाल्यानंतर आपप तिच्या 

| मनांत नानाप्रकारच्या गाष्टी भखून देऊं, 
तिचा पुत्र जिधत आह अशाकइूल तिचा 
बाटेल तशी खात्रो करून दऊं, पंतु तिची 
व आपली एकांतांत भट कशी वार, हेंच 
व्यास समजना, ती भट द्ोण्यछा पहिलें 
साधन ब्रंदमाल्चा विश्वास बसकूृ घर्ण हें 
होय. बरदमाला बसुभ्नतोकडे यतेतंव्द्दां तेथें 
तिच्याजवछ यासंबंधाने बोलयांत कांहों 
तातपय नाहीं: परंतु तिछा एब्रकडे गाँठ्ून 
तिच्याकटून तिच्या यजमार्नापयेत दाद 
लावरछी पाहिज, असा निश्चा झाव्यानंतर 
दुसरी विचाराची गोष्ट वसुभीला आपली 
कारस्थानें कब्वावयाचों, को गौल्य नकव्त 
ब्रंदमालेच चित्त आपत्या #वीान करून 
चघेक्नन तिच्याकडून आपके का साधावयार्च! 
वसुभूतीला नकव्ठत हें सर्व|साध्ण केवछ 
अशक्य-किंबहुना अनिश्ही | हि, वसुभूताला 
आपल्या मंत्रांत घतला ॥सर्ता त्याच्या- 
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' पासूत़न आपल्याछा फायदाब होणार आहिे. 
' कारण वसुभूतीचा श्रवेश बच्याच ठिकार्णी 
अयून त्याच्या सांगण्याग्रमाे कित्येक श्रेष्ठी- 
ही त्याचे गुप्त शिष्य आहेत, तेब्द्यां त्याला 
मृ्यपासूनच आपला हेतु कब्णवेंला असतां 
तो कदाचित्ु आपल्यास साहासय्य करील; 
परंतु हा विचार फार वेछ टिंकला नाहीं. 
आपण या पाटलिपुन्नांत अगदीं नवे, आल्यास 
अद्यापि पूरे आठ प्रहरही झाले नाहींत, तोच | 
जर आपण अशा भानगर्डीत पडण्याबदुल 

बसुभूर्ताजवलछ गोष काढर्ली, तर आपल्या- 
विषयीं विनाकारण त्याच्या मनांत भलताच 

ग्रह उपस्थित व्हावयाचा, त्यापेक्षां आपण 
आपतल्या कायोस-वृंद्माठेस वब्यवून, किंवा 
फसबुन अंतःपुरांत प्रवेश करून पेण्याच्या 
कार्यास-प्रारंभ करावा आणि आता वसु- 
भूतीला हा प्रकार कब्व्याखेरीज रहातच 

_नाहीं असे दिसून आलें, तर आपणच त्याला 
सर्व गोष्ठी सांयून त्यार्चे सहास्य मागार्वे, 
अगसा त्यानें निश्चय केला, इतका व्यानचा 

विचार होतो, तो उषःकाल झाला, त्या रा- 
त्रींत त्या ब्राद्म निर्मिषभरही निद्रा 
लागली नाहीं. 

उषःकाल झाला. पर्वेच्या आकाशाकडे 

त्यानें दृष्टि फंकर्ल,, ता अरुणतजानं तीं दिशा 

अगदी आरक्त झालली दिसली, हा आ- 

जच्या दिवसाचाच नव्ह, तर आपक्या प्रति- 

ज्ञात कार्याच्या सिद्धीचाच उपःकाल होय 

अर्स त्यास बाटलें, आणि “ निद्े, 
आज आली नादहठींस अशीच या पनानंदाचें 

व त्याच्या उम्मठ पुत्रार्च प्रणे तत्सत होऊन 

माझा चंद्रगप्त या पाटलिपन्राच्या सिंहासना- 

-बर अभिषिक्त होइप्यंत तूं माइ्याकड़े ढुंकून 

नाहीं पाहिलेंस तरी चाॉलिल, ,तूं सुखकालीं 
: हर्वास, कार्यकालीं तुझी संगति नसरझी तरच 

५ 

णास एक 

जशी तू 

चाणक्याचा विचार. 
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बरें, ”? असें आपत्याशीच म्हणून तो आपसे 
प्रातविधि करण्यास उठला, 

त्या दिवशी त्यानिं आपलीं कर्म यथा- 
स्थितपर्ण नित्याप्रमाणें केलीं खरीं, परंतु 
एकाही कमात त्यायें चित्त नब्हतें, त्याचें 
चित्त वृंदमाला, मुरादेवी आणि चंद्रगुप्त 
यांच्याकडे छागर्ले होतें, वृंदमालेला अनु- 
कूल करून घऊन राजाच्या अंतःपुरांत शिरावें 
कसें, आणि भुरादेवीला भेट्नन तिचा व ॒चंतद्र 
गुप्ताचा संबंध मातापन्रांचा आहे अशाबहल 

तिची खात्री कर्शा कराबी, या विचारांत 

अगदी गढ़ून गऊ होतें. अर्से करिंतां करितां 
माध्याहनतर त्यावें सबे पविन्न कम उर- 
कलें, आणि तो भाजनाच्या नादी लागला, 
आदल्या दिवसाप्रमा्ं वसुभूतान आपल्या- 
कड़न शिधासामर्ग्रीही पराठबिली, त्या दि- 
वर्शी कांहीं आदले दिवसाप्रमार्ण त्यानं शिधा- 
सामग्रीचा अनादर केंला नाहीं, त्यानें आ- 
पल्याबरोबर एक शिष्य आणावयास पाहिजे 

होता, तो आणला नाहीं यामुछें आपली 
अड्चण फार होते असे त्यास दिसर्ले, 
तथापि शिप्यांना काय तोटा? थोडीशी 

व्यवस्था छागताच कांहीतरी शासत्र पढवि- 
प्यार्चे मिथ केलें असतां शिष्य शिष्य येऊन 

उभे राहरतील, अर्स मनांत योजून त्यानें 
आपले अन्न तयार करण्यास चुलिकापूजन 
केले, पाकसिद्धि झाल्यावर यथाविधि व्याचें 

सबन केले, आणि पुन्हां त्यान॑ बसभूर्तीच्या 
विहा रची वाट घरली, वसुभूतिही आपलीं घम्म- 
कर्म उरकन कांहीं पत्रलेखनांत गुतऊा होता 
चाणक्य तर्थ जाऊन व्याच्या शेजारीं बसला 
तो वसुन्नतीच पत्रलेखन झालें व त्यानें आ- 
पतल्या एका सिद्धाथक नांवाच्या शिष्यास 
बोलाबिलें आणि हैं पत्र ग्रप्तपर्ण नऊन वुंद- 
मालेला दे म्हणून त्यास सांगितलें, 

तोच क्षण, चाणक्याच्या मनांत त्याच 
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क्षणीं एक कत्पना आली, आणि ती लाग.. 
लि कृतिह्पांत आणावयाची असा निश्चय 

करून त्यानें वसुक्षर्तास म्हटलें, “ भिश्षप्रेष्ठ, 
येथें या नगरींत मी अगदी नवा. अद्यापि 

नगरी पाहिलीदी नाहीं, तेव्हां आपली आज्ञा 

असत्यास मीही या सिद्धाथंकाबरोबर जातों, 
जातां जातां सहज नगरीची शोमा मला 
पहायला सांपडेल, *? 

वसुभतीने क्षणमात्र विचार केला, आशि 
म्हटर्ल, “जा, जाण्याला कांहीं हरकत 
नाहीं, परंतु त्याला कांहीं गुप्त कायसार्टी 
पाय्वर्तों आहें, तेन्हां त॑ बरोबर अस- 
ल्यानें....... .. . ग ह 

“ माक्या बरोबर असम्यानें कांहीं कार्य 
घात होत असला तर माझा मुर्ठीच आग्रह 

नाहों; परंतु गोपनस्फोट होईल, हा संशय 
मात्र कालत्रयींही घरू नये, ज्यानीं मीं 
या नगरीत ग्रवेश केल्या वेकेपासन इतक्या 
आररानें व प्रेमानें माझें आतिथ्य केले, 
त्यांच्या कार्याचा स्फोट माक्य। हातून होईल 
हैं कोणी मनांत सुद्धां आणूं नये, माध्या 
हातून होईल तर मी सहाय्यच करून आपडलें 

करण फेडीन, 

चाणस्यानें हें भाषण इतक्या आतुरतेनें 

केर्ले की, तें ऐकण्याबर:वर वसभतीच्या : 
| शेबटीं ते एका जलमंदिराजवछ आलि, 
; त्याचें वर्णन करितां करितां धनानंद राजानें 

मनांत संशयार्च किव्मिषही राहिले नाहीं. 
त्यान छागलीच, ' तर्स कांहीं नाहीं, सिद्धाथंक, 
यांनाही आपत्य,बरोबर घेऊन जा. मात्र 

वदमालेला पत्र देशील, तें अगदीं गुप्तपर्णे 
दे. ” असें सिद्धाथकास सांगितर्ले, चाण- : 

कअद्रगृप्त. 

क्यास संतोष झाला आणि तो सिंद्धाथका- 
बरोबर जाण्यास निघाला., 

सिद्धाथक हा अगदी तरुण कायस्थ होंता. 
त्यास कांहों कारणावरून राजदंड होऊन तो 
विमागांस लागछा असतां वसुभुतीनें त्याला 
उपदेश करून आपला शिष्य केलें द्वोतें. 

[ प्रकरण : 

आणि तोही वसुभृतीच्या ठिकार्णी अत्यंतं 
भक्ति धरून त्याचवी सेवा करीत अप, चाण- 

क्याने सिद्धाथकास पाहिल्यावेदेपासून असा 
निश्रय केला कीं, या मूर्ताचा आपत्यास 
आपल्या प्रतिज्ञात कायोत फार उपयोग 
होईल, तेब्हां याला आपल्याकडे व्वून 
घेण्यास व्याच्याशीं मित्रता करण्याचा प्रयत्त 
करून त्यांत यश मिल्विके पाहिजे, म्हणजे 

फार चांगलें होल, असा निश्चय करूनव 

चाणक्य सिद्धाथेकाबरोबर निधाला. 
सिद्धाथेकाजवछ ब्रंद्मालेला देण्यासार्ठी 

एक पत्र होते, त्या पत्रांश काय मजकूर 
असल याची कत्पना चाणक्यानें सहज केली. 

कारण आदले दिवशी वसुभाति व बंदमाला 
यांचें भाषण चाललें असतां चाणक्य त्याच्या- : 
जवछ द्वोताच, सिद्धाथैकार्न चाणक्यास 
बाटेनें जातांना लागणान्या नाना स्थब्ांचीं, 
मंदिरांचीं व प्रासादांची नांबें सांगितलीं, 

निरानिराके धनाद्य श्रेष्ठी, व्यापारी वगेरे 
लोकांच्या बीथिकेंत जाण्याबरोबर त्या त्या 
लोकांपेकी मोठमोाठाले श्रेष्ठी होते, त्यांची 
नांवें सांगितलीं, व्याचप्रमाणें निरानिरार्ढी 
उद्यानें, वाटिका व प्रेक्षणीय स्थानें जीं जी 

त्यांच्या मार्गोत दिसलीं, स्यांचींही नावें 
सांगून त्यांचें त्यांचें थोडेंबहुत वर्णन केलें, 

तेग्हां 

नांव निघालें, त्याबरोबर सिद्धाथकानें राजाबी . 
निंदा करण्यास आरंभ केला, “ घनानंदा- 

सारखा अन्यायी राजा कोणी नाहीं, त्याच्या+ : 
सारखा छांदिष व हवद्मग्नही काणी नाहीं.. 

त्याला सत्याची चाड कहीं, त्यानें मला 
माझा कांद्वीही अपराध नसतांना, केवछ दुष्ट 

बुद्धीनें राजदंड करविला, या पाटलिपुत्रांत ' 
एकाही मनुष्काच्या तोंड़न त्याची स्तुति ऐक् 

यायची नाहीं.” अशा प्रकारचे प्रढाफ: 
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तव्याच्या तॉइन निघत होते. चाणक्यास 

सचाणक्याचा विचार. हरे 

करविला, हें काय हें? आता सुमाल्याला 

तें ऐकून प्रथम थोडेंसें आश्रय वाटलें; परंतु | योवराज्याभिषेक केला, तेव्हां तिला बंध- 
सिद्धाथकाला राजदंड झाल्याम॒र्े हा राजा- 
वर गालिवुष्टि करीत आहे असे दिसतांच 
त्याचें तें आश्वये मावछलें; तथापि आपण 
त्याला प्रश्न विचारून त्याची स्वतःवची हकी- 

कत काय अहि आणि त्याला क्विती दिवस 
कारागहांत काढावे लागले तें विचारावें 
असे चाणक्याच्या मनांत आलें, आणि 

त्याप्रमाणें त्यानें सिद्धाथेकास प्रश्न विचार- 
ण्याचा उपक्रम केला. 

सिद्धार्थकानें त्ग़स आपली हकीकत सांगि- 
तलीही, अथातच आपला कोणत्याही प्रका- 
रचा दोष नसून केवर मत्सरानें आपणास 
राजानें दंड केला असेंच त्यानें प्रतिपादिलें 
आणि धनानंदास त्यानें यथास्थित गालि- 
प्रदान केलें, तेन्हां चाणक्य हंसत हंसत 
त्यास म्हणतो, “ सिद्धाथंका, तुझा राजावर 
फारच रोष दिसतो, मला वाठतें राजाचें 

कांहीं अहित करण्याचें जर तुझ्या हातांत 

असलें, तर तूं क्षणभरसुद्धां मार्गेपुर्द न पाहतां 

तें करन टाकशील, ?? 
सिद्धाथेक त्यास तात्काछझ उत्तर करता, 

४“ अवश्य अवश्य करीन, कधी सुद्धां चुक 

णार नाहीं. घनानंद किती मूख, किती दुष्ट 
व अंध आदे, याची तुदह्याला कल्पना सुद्धां- 
होणार नाही: पर॑तु अमात्य राक्षस जॉप- 
येत राज्यकारभार चालबिण्यांत प्रमुख आहे 
तोंपयत कोणाल्ा राजाचें अणुरेणुमात्र अहिंत 
करायला सांपडावयाचें नाहीं. वृंदमाला मल 
सांगत होती को, मुरादेवांसारखी साध्वी व 
सद्गुणसंपन री उसरी मिव्ठायर्ची नाहीं; 

परंतु राजान तिच्यात्रिषयीं व्यथ कुत्फ 
काढून आणि सपत्नीजनांच्या मत्सरानें प्रेरित 
अशा दोघांना खरें मानून तिचा स्याग केला, 
इतकेच नन्हे, तर तिच्या बालकाचा घात 

। 

। 
| 

॥ 

॥ 

। 
| 

| 

| 

| 

| 

मुक्त केलें, जणूंकाय साधारण कारागृहांतीर-: 
चोरांप्रमाणें तीही एक होती, ...!” 

“ काय | मुरादेवी इतकी उत्तम श्री: 
काय ? ” चाणक्य मब्येंच म्हृणतों, “मी 
या नगरींत पाऊछ घातल्यापासून ज्याच्यः 
त्याच्या तोंडीं वा सातब्वी खसत्रीचें गुणस्तोत्र 
ऐकतों आहें. अशी महा पुण्यवती सर्ती 

ती असेल, तर आपल्याला तिचें दर्शन 
ब्हा्वें, अर्से फार फार मनांत येतें आहे, ”! 

“ मग त्यांत अशक्य काय आहि? !? 

सिद्धथेक छागलाच त्यास म्हणतो, “ मुरा+ 
देवी मोटी शिवभक्त आहे, ती दर सोम- 

वारी कैलासनाथाच्या मंदिरांत केलासनाथाचें 
दशैन घेण्यास व पुराण ऐकण्यास येते: 
बंदिवासांत असतांनासुद्धां तिला येथे य्रेण्याची 
परवानगी होती. परवांचे दिवशी सोमदिन 
आहे आणि त्याच दिवर्शी पक्षप्रदोषद्दी आहे. 
तेव्हां ती सूयोस्तावे सुमारास प्रदोषकार्बों 
अवश्य येईल, आता तिच्यामंवर्ती राज- 

पुरुषांचं वलय नस, तिचा परिजन तेवढा 
असतो, तेव्हां आपल्याला तिचें दशेन हो 
ण्याला मुद्यॉच प्रत्यवाय नाहीं, 

चाणक्यानें आपली मान हलवबिली. 

शब्दांनीं त्यावर कांहीं उत्तर दिखे नाही, 
मुकाव्यानें चालण्यांत कांही वे गेला, इत-. 
क्यांत सिद्धार्थक त्यास म्हणतां; “ हें राज- 

प्रासादाच्या पुठच्या अंगास लहानसे उपवन 

आहे, आंत शिखन एखाद्ा छायात्रक्षा* 

खालीं शिलातलावर वसा, मीं गुरुजीनीं: 
दिलेलें गुप्त पत्र ब्रंदमालेच्या हातीं देऊन किंवा: 

ख,चित तिच्याच हार्ती जाइल अशी व्यवस्था 

करून येतों, ” चाणक्य किंचित् स्तब्ध 
उभा राहिला; नंतर म्हणतों, “ सिद्धाथका, 
माइ्याबदूल तुम्दांला संशय कीं, माधया 
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द्वावून गोपनस्फोट दोईल, असें वाहन तर 
-नाहींना तूं मा येथें बसावयास सांगत 2 
ज्या गोष्टी त्या पत्रांत तुझ्या गुरुजीनी लि- 
हिलेल्या अहित, त्या सबे मला माहीत 
'आहेत, द्वैंदमाला काल रात्रो कां आली 
द्वोती आणि गरुरुजींपाशीं तिनें काय सांगितलें, 

तें सबे मीं ऐकिलें आहे. तेव्हां आतां 
'माइ्यापासून कांहीं ऊपबून टेवण्याच्या भान- 
'गडींत पडूँ नकोस, उलट मला आप्ल्या- 
'बरोबर घेऊन चल, म्हणजे जर कांहीं तुला 
अडचण आली तर तुझया मीं कदाचित् 
-उपयोगीच पडेन, मी येथें एकटाच वेड्या- 
' सारखा बसून काय करणार १ ?! 

चाणक्याचें तें भाषण ऐकून सिद्धाथक 
'कांहीं वेद अगदीं स्तब्घ राहिला, त्याच्यानें 
चाणक्यास तूं येऊं नका म्हणून निश्षन 
-सांगण होईना., अशा स्थितीत त्यानें व्यास 
-इतकेंच म्हटलें, “" आपण येत असलां तर 

था, पण आमचाच प्रवेश जेथें फारसा उघड- 
'पणें होत नाहीं, तेथ आपल्याला घेऊन जार्णे 

*क्य दिसत नाहीं, एवढेंच, ?? 
“ काय! मभास्यासारख्या ब्राह्मणाला 

आंत जाण्याला अड्चण ? वा | फार उत्तम 

राज्यव्यवस्था | तर मग मी आपतल्याबरोबर 
येतोंच, चुकून ब्राह्मण आला असतां त्याला 
राजा काय व कसा दंड करतो, ते तरी 
पहावें, चलाच. वृंदमाला ओबछ्खीची आह. 
'मी आपत्याबरोबर असल्याबहल तिला यरत्कि- 
पचित् सुद्धां वाइंट वाटणार नाहीं, किंवा ती 
सुजबर रागावणार नाहीं, ” 

चंद्रगुप्त. 

।ु 

+ 

[. प्रकरण ५ वें, 

सिद्धाथकाचा आता अगदी नाइलाज 
झाला, आणि तुम्हीं येतों म्हणतां तर चला! 
असे म्हणन तो पुढें चालला, चाणक्य 
त्याच्याबरोबर चाललाच होता. हे दोघेद्दी 

राजप्रासादाच्या पश्चाद्धागाकड़े अतःपुराचें 
द्वार होतें त्या द्वाराकडे गेले, सिद्धाथेकानें 
बृंद्मालेस कोठें व केब्हां भेटावें हैं नेहमींचें 
ठरलेले होतें, कोणीही पुरुषास अंतःपुरांत 
जाण्याची परवानगी नसे हैँ उघडच अहें; 

परंतु द्वारपालांच्या व् अंतःपुरांताल दास- 
दार्सीच्या परिचियाच्या माणसांनीं अंतः- 

पुराच्या बाहेरील प्राकारांत जाण्याला हरकत 
नव्हती, तो प्राकारपरिघ उलदून पलीकड़े 
जाण्याला मात्र विशेष परवानगी लागे, ज्या 
वेढीं सिद्धाथंक गेंला ती बढ बृंदमालेच्या 
व त्याच्या भेटीची होती आणि म्हणूनच तो 

तेथें वा वेढीं आला, ते दोघे नियमित 
स्थानीं उभे राहिले, इतक्यांत ब्रंदमाला तेथें 
आली., सिद्धाथकानें तिच्या हातांत गुरु- 
जींचें पत्र दिलें, तिनें चाणक्याकडे पाहिलें 

आणि म्हटलें, “ गुरुजींच्या उपदेशाम॒तायें 
पान करून त्यांची सेवा करण्याचें ब्रत 
आपणही आचरणार वाटतें ? ठीक आहे. 
मला त्यांची सेवा जितकी करावीशी वाटते 
तितकी माश्या हातून होत नाहीं म्हणून फार 

वाईट वाटतें; परंतु दिवसानुदिवस त्यांना 
अधिकाधिक शिष्य मिव्ठत चाललेले पाहून 
मला मोांठा आनंद होतो. ”” असे म्हणून 
त्यांना तिनें निरोप दिला व ते दोघेहीं 

| बाहेर पडले, 
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आरभ- 

हे | 

कब, 3 

४8७० ,, «८ ध्य् ;॒ 

सुभूतीचें पत्र वाच- किक 
| ३ 7: | प्याविषयी बृंदमाला 
075 88 //.5। फार उत्सुक झाली 

। हो 27, : 7 होती. तिची अगदीं 
आग । मनापूसूनची इच्छा 

(02797 5 /000५। की, मुरादेवीच्या सर्ना- 
६८८ 8६४: 

कक तरूू बेड दूर होऊन 

तिनें अंतःपुरां। सुखासमाधानानें रहावें, 
मुरादेवीच्या ठिकाणीं बूंदमालेवी आतिशय 
टढ अशी भक्ति होती. घनानंद राजानें 
तिच्यासंबंधानें अत्यंत अन्याय केला आणि 

तिच्या बालकाचा विनाकारण घात केला 

याविषयी बंदमालेसही फार वाईट वाटत 
हातें, परंतु जें झालें गेलें, तें आज पंघरा 
सोव्ण वषानंतर उकरून काढून विनाकारण 
आपल्या जीवास घात करून घेणे हें तिला 
बरें वाटलें नाहीं. त्याचप्रमाणें गृहकलह 
माजाविणें हंद्वी बरें नव्दे, असे तिला अंतः- 
करणापासून वाटत होते. त्यांतून मुरा- 
देवाचा पुत्र जिवेत असून त्याला राज्य 
ग्राप्त दोण्याची संभव असता, तर तिनें 

मुरादेवीला साहाय्यही केले असतें; परंतु 

तसा कोणताही प्रकार आता नब्हता, 
आपल्या मुठाचा घात केला, आणि आपला 
अत्यंत अपमान केला म्हणून केवल दीघे- 

द्वेषघानें आपल्या राजकुलाचा विध्वंस कर- 

ण्याची बुद्धि धरून कांहीं तरी उपक्रम करणें 

हैं तिला फार अनथेकारक वाटले, नंद्- 

कुब्ाचा विध्वंस करून आपल्या पितृण्द्ा- 

पैकीं कोणास तरी गादीवर बसविण्याचा 

तिचा हेतु तर तिला अत्यंत अनिष्ट वाटल्य, 

मरादेवीच्या हातन म्हणजे हा सवे व्यूह 

रचला जाऊन तिला त्यांत कांद्दी सिद्धि प्राप्त 

होईल अरे वुंदमालेस मुर्झीच वाटर्ल नाहीं. 
कारण मुरादेवीची शक्ति ती काय 2 परंतु 

आपल्या हेतप्रमाण कांहीतरी करावयास 

जाऊन  ती आपल्या स्वतःवरच भयकर 

संकट ओढन ध्यावयाची, हँच देदमालेला 

मो्ें भय पडलें, आज इतकीं वर्षे ती बंदि- 

वासांतच होती, आणि आता कोठें सहज- 

गत्या त्या बंदिवासांतन सुटली नाहीं, तो 

पन: असर्ले कांहींतरी वेडें वांकई कृत्य करून 

तिनें पनः बंदिवासांत पडावें, किंवा त्याहूनही 

कांहीं भयंकर शिक्षेला पात्र व्हावं, हैँ बूंद- 

मालिछा अत्यंत अनिष्ट वाटर, बंदमालेची 

आपल्या स्वामिनीचे ठिकाणीं अतोनात भक्ति 

होती, आणि त्यामुदेंच तिजवर कोणत्याही 

प्रकारचें संकट येऊन तिचें अहित होऊं नंगे 

असें तिला वाटे. ती आपल्या दीघद्वेषाने 

भलतेंच कांहींतरी संकट आपल्याबर ओदून 

आणील तें ठाकून तिला शहाणपणा शिक- 

वावा या बुद्धा्नें तिनें बुद्धाभेक्ष॒ बसुभूति : 

यांजकडे जाऊन सबब प्रकार निवेदन केला 
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होता, ते कांहीनाकांहीं तरी युक्ति कादून 
'आपत्या स्वामिनीर्च रक्षण आपल्या हातन 

'होईल असे करतीछझ, क्िंवा आपल्या स्वामि- 
नीला सद्दोतच्र कछन तिला आपल्या वेड्या 
विचारांपासन परावत्त करतील, झअस॑ तिला 
खरोाखर वाटत होतें. तशांत सिद्धाथकार्ने 

वधुभूर्ताव॑ पत्र आणन दिव्यावरोबर तर 
तिला अगदीं पूर्णपर्ण असें वाटलें कीं, गुरु 
जींन। आपत्या स्वामिन|बहल कब्कछ बार 
लागली असून ते कांहीन। कांहीं तरी करून 

"तिच्या मनास शांति देतील, 
पत्र हातीं येतांच तिनें तें एका बाजूस 

'जाऊन उघड्न वाचलें, तें असे होतें:-स्वास्ति 

'ते यथन काल राज्र। गेल्या वेबद्पासन मन 

“अत्यंत चिंतामम्म झालें आहे। तू मुरादेवीबदुऊछचा 
आओ प्रकार सांग्रेतजास त्यावर पष्कछ विचार 

केला,मुरादेवीला आपल्या विचारांतच राव दिलें 
- तर एकदरॉत बरा प्रकार द्वोणार नाहीं। तिचाच 

घात होइल । तरी कांहीं उपाययोजना केली 
पादिजें।ती काय करावयाची त्याचा मीं विचार 
केला आहे। तूं मला पुनः एकदां येऊन भेट। 
म्दणजे मुरादेवीची व माझी भेट कशी होइल 
व को होईल याचा विचार करतां येईल। 
तिचें व मारे एकवार दशन झालें तर सवबे 
कार्य होइल असें माइ्या मनास वाटतें। एका 
इृशीनें आपणास असे वाटतें का, मुरादेवांच्या 
अशा वल्गनानी तिच्या स्त्रतःच्या घाताखरीज 
दुसरें कांद्वीही होणार नाहीं। परतु त्याचा तरी 
काय नेम। सध्यांच्या काछीं धनानंदाविषयीं 

अमात्यगर्णांतही थोाडावहत असंतोष उत्पन्न 
हालेला आहे । आणि यवन तर आपकनल्या- 
कडून मगधांत अवेश करण्याकरितां आहोरात्र 
झटतच आहिेत । अशा बेदी थोडा गहकलह 

'पेटला पुरे । द्याचा मोठा भडका होष्याचा 
संभव अहे । तेब्हां आपण वेव्थेंच त्याच्यावर 

जलबृष्टि केछी पाहिजे | मुरादेवीचरी श्रृति 

चंद्रगुप्त- [ प्रकरण 

याहून आधिक अनिवार होऊं नये 
अशाबहल तूं आतां सदोदित चिंता वहा। 
मी तर आपत्याकड़न सब प्रकारची चिंता 

वहातांच आहं। मुरादेवीच्या अंतःपरांत या- 
उपर कोण यतो, कोण जातों, ती कोणाशीं 
बालते, काय बालते, यावर ।( आपलीा नजर 

ठेव । आणि कांहीं अधिक उणें झाले तर सल॑ 
मला तें त्वारंत कछवीत जा। आटां अधि- 

कात्तर प्रत्यक्ष भट हाइल तेब्हां । पत्रपठना- 

नंतर याचा नाश करून टाकावा | तें ठेबूँ 
नये । भगवान् बुद्धाचा विजय असो | आणि 

तुर्श कल्याण हावो । तोच भ*आपणास प्रस्तुत 
प्रसंगी कांहीं तरी मांगे दाखबील । इति 
शुभम । 

हँ पत्र वाचत्याबरोंबर  बृंदमालेचे मन 

ड स्वस्थ झाले, वसुभतीवर तिचा फार 

विश्वास, आपत्या गरुजींनों हैं काये मनावर 
घेतल आहे, आतां त्यांत कांहीं ।वेध्च येणार 

नाहीं. ते सबे यथोचित करतील असें तिच्या 
मनानें घेतले व त्याच राज्री पुनः वसुभति 
मिक्षच्या दशेनास जाप्याचा तिनें निश्चय 
केश, आगि त्याप्रमाण ती योग्य बेढीं अत:- 

परांतून बाहेर पडली 

इकड़े सिद्धाथक आणि चाणक्य दृंदमा- 

लेला वसभतींचें पत्र देकन परत निषाले, ते 

थोडेंसें नगरप्रेक्षण करीत चालछे, मागानें 

जातां जाला चाणक्य दोन कार्य करीत 
चालला होता. सिद्धाथकास नानाप्रकारचे प्रश्न 

विंचारून त्याच्यापासून नगराची व राजकु- 
लाची अंतबाद्य स्थिति काय होती तियचें ज्ञान 
करून घेत होता: आणि वंदमालेला गांटन 

तेला आपत्या स्वाघीन करन घण्यास काय 
काय उपाययोजना केली पाहिजे, याचाही 
विचार त्याच्या मस्तकांत चाललाच होता 
आज वसमभूतीनें बृंदमालेला जें पत्र पाठविलें 

तव्यांत बहतकरून तिला बोलाबिलें असायें 
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काल राज्रीं तिनें व्यास सांगितलिल्या ब्रत्तांता- 
संबंधानें त्यानें कांहीं क्चिार कखरून, तो 

विचार सांगण्यासाठींच तें पाचारण असावें, 
असाह त्यानें विचार केछा, व ला दोधांचें 
काय रंभाषण हेतें तें आपण श्रवण केलेंच 
पादिजे, त्याचा आपल्या पुढुच्या कार्याल्र 
फार उपयोग दह्वोणार आहे, असा त्यानें 

विचार करून काल रात्रीप्रमाणेंच आपण 
आजह रात्रीं वसुभृतीच्या तेथें जाऊन बसावें 
असे त्यानें मनांत योजिलें, परंतु कारुच्या- 
प्रमाणेंच आज केल्यास वसुक्नतीला कदाचित् 
बरें वाटणार नाहीं, तेब्हां आज आतां दुसर्राच 
कांद्ठी युक्ति काढावय।ची असा त्यानें निधोर 
केला आपणि सिद्धाथकाशी कांहीं बोलतां 
बोलतां मध्यंब एका मंदिरापुर्द तो उभा 

राहिला, तें मंदिर कोण्या देव॑तेने आहिे हें 
त्यानें जाणलें, परंतु मुह्दाम सिद्धाथेकास 
म्हणतो, “ सिद्धाथका, हैँ विशाल मंदिर 
कोणार्च आहे ? ' तो प्रश्न एकतांच सिद्धा- 

थकानें आपले जग शिरारत्याप्रमाणें करून 
स्हटलें, “" नमो अलिहंताणम् | नमी अलि- 

हंताणम् । त्राह्मगश्रेष्टा ” हैं मंदिर कोणाचें 
आहे, त्याच्या नांवाचा उच्चारसुद्धां माझ्या 
मुखान हाऊं नये. हैं वाममार्गी कालिभक्तांचें 
आहे. आंत देवीची सूर्ति आहे ।तिला चंडिके- 

श्वरी म्हणतात आणि दर मंगव्यवारी किती 
ज्तरी पशू्ची हत्त्या त्या तिच्या पुढच्या कुंडा- 
वर होत असते. ” इतके म्हणून सिद्धार्थ- 
कानें एक दी उसासा टाकला ब तो स्तब्ध 
बसला, इतक्यांत चाणक्य त्यास म्हणतो, 
“खरेंच,सिद्धार्थंका, ही एवढी दृत्त्या बंद होईल, 

तर फार चांगडें होइल; परंतु भगवती अंबि- 

केची उपासना करण्यास कांहींच प्रत्यवाय 
न!|हीं, मी चंडीशभक्त आहें, तेग्हां मला अना- 
यासानें होपारें चंडीचें दर्शन घेतुलेंच पाहिजे, 
सूं येथेंत्र उभा रहा. मी दर्शन बऊन येतो.” 
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सिद्धाथकास, त्यानें त्या मांदिरांत जावें 
असे वाटलें नाहां. तो त्याचा निषेघही कर- 
णार, तो चाणक्य त्या मंदिराच्या द्वारांत 
जाऊन आंतही गेला, सिंद्धारथक अर्थात 
प्राण गेल्याने त्या मंदिरांत जावयाचा नाहीं. 
तो चाणक्याची मार्गप्रदीक्षा करीत मार्गावर 
बसला. 

एक घटका झाली, दोन झाल्या, चाण- 
क्याचा म्ठींच पत्ता नाहीं, सिद्धार्थकास त्या 
मंदिरांत पाऊल घालावयार्चे नाहीं आणि 
चाणक्य नवखा ब्राह्मण, तो परत आसव्या- 
खेरीज आपण गेलों, तर तो नग्ररांत कोर्ठे 
चुकून भल्तीकडेच जावयाचा, त्याला सोइ्टन 
गेलेीं तर गुरुजीहदी आपल्याठा दोष द्यावयाचे, 

असा विचार मनांत येऊजन तो आणर्खी कांहीं 
बेछ तेथेंच उभा राहिला: परंतु अगरदी तिंन्ही- 
सांजा झाल्या तरी चाणक्याची वातीही नाहीं, 

त्या मंद्रास चोहां बाजूनीं द्वारें होतीं, त्या 
द्वारापेकीं कोणत्या तरी द्वारानें चुकून बाहिर 
पट्टून तो भल्त्याच द्वारानें तर बाहेर पडला 
नसेलना, असें त्याक््या मनांत येऊन त्यानें 

त्या मॉद्रास प्रदक्षिणा घालण्य!|वा श्चार 

केला, आणि त्याप्रमाणें लागडीच प्रदक्षिणा 
घातली ब प्रत्येक द्वाराजवछ थोडा थोडा वेछ 

वाटही पाहिली: परंतु चाणक्याची कांहीं वार्ता 
नाहीं, तेन्हां अगदी निरुपाय होऊन त्यानें 

तेथून आपल्या विहाराचा मार्ग घरला, किती 
बेछ वाट पहाणार ? तरी वाटेने जातां जातां 

त्यानें अनेक वें चाणक्यासाठी इकड़े ति- 
कडे वढून पाहिलेंच, 

इकडे चाणक्य त्या मांदिरांत शिरला, तो 
मुद्दामच शिरला होता, त्याला पके ठाऊक 
होतें कीं, सिद्धाथक आपल्या मार्योमाग आंत 
येणार नाष्ठी आणि आपणाला व्याला ठालू- 

ण्याचा जो उपक्रम करावयाता आहे, तो फार 
उत्तम तच्नें साधगार आहे. या देतूनेंच तो 
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बाहेर म्हणून आला नाहीं, त्या चंडिकेश्वरी- 
च्या मंदिरांतही कलासनाथाच्या मंदिरा- 
प्रमाणेंच पुष्करिण्या वंगरे होत्या, तेथेंच आ- 
पलें सायसंध्यादि कर्म कहून नंतर योग्य 
वेछ झाली म्हणजे बाहेर पड़े , असा विचार 
ऋरून त्यानें त्या मंद्रांत ददी दिली, थोडा ' 
साय्यप्रकाश पड़ूँ छागरतक्षणीच एका पुष्क- | 
रिणाविर बसन त्यानें संध्यावंदनादि विर्धास 

प्रारंस करेला आणि सब कर्म अग्दी यथावि 
द्वित व स्वस्थपर्ण चालविलीं, जण काय आ- 
पत्याकरितां कांगी वाट पहुप्त असल हैं त्या- 
च्या स्वप्नीही नाहीं. जाएन बुजन जेर्थ गोष्टी 
करावयाच्या तेथें स्मरण तरो काय करणार ? 

स्वस्थचित्तानें से कम आटपून चाणक्य 
त्या मंदिरांतून बाहेर पडला, तो आंत शिर- 
ल्यापासून आता बाहेर. पडेपर्येत एक प्रहर 
झाला होता, सिद्धार्थक एक प्रहरपर्येत खचित 
आपत्यासारीं त्या मंदिराबाहिर वाट पाहणार 
नाहीं, ही त्याच्या मनाची खात्री, तेब्हां त्यानें 
तो कोठें आह्े कीं काय हैं आजूबाजूला दृष्टि 
फिरबून पाहिलें सुद्धां नाहीं, 

चाणक्य चंडिकश्वर्रीच्या मंदिरांतून बाहेर 
पडला, तो राजमंदिराच्या दिशेखा वला, 
त्यास मांग चांगलासा माहीत नव्हता: तथापि 
पुनः केन्हां तरी आपल्याला इकड़े याव लाग- 

जार हैँ मनांत आशन त्यानें मधाशीं त्या 
बाजूस जातांना व तेथून येतांनाही मागे नींट 

ध्यानांत घरला होता. चाणक्याच्या मनांत 
वंदमाछा रात्री वसुभतीकड़े जाइईंल, तेब्दा 
तिला अभ्या वाटटेत गांठाबवी आणि आपण 
रस्ता चुकल्याकारणाने इतस्ततः भटकत अ- 
सतां सहजगत्याच तिला भेटर्लों आर्से म्ह्णन 

लिच्यावरोबर वमुभुर्तीच्या विद्वाराकड़े जावें. 
बाटेनें अर्थोत्व कांहीना कांहीं तरी भाषण द्वो- 
णारच, त्यांत वृंद्मालेकडून आपल्याला तिच्या 
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खामिनबिहुल कांदीना कांहींतरी हकीकत कल्ेल, 

आणि तिचा आपल्यास उपयोगही करून घेतां 

येइऊठ, असा मनांत एकंदर व्यूह रचून सवारी 
तेथून निघ्राली ती राजपग्रासादाच्या पश्चाद्धार्गी 
जाऊन ट्याच्याभॉवती प्रदर्षिणा घालावयास 
लागली, वसुभूतीनें वृंदमालेछा “ आज रात्री 
तूं मला येऊन भेट ' अर्से लिहिले अइह्डि, 

अशाबदल त्याला अणुरेण॒मात्र शंका नव्हती, 
सुमारें प्रहर राजाछा वृ॑ंदमाला खरोखरीच 

राजभंदिराच्या पश्चाद्धागाच्या द्वारानें बाहेर 
पडली, चाणक्य पावठ्थीवर बसलाच द्वोता. 

त्यानें तिछा बाहेर पडताना व द्वाराच्या 
आंतल्या बाज़ूस उर्म असलेल्या कोणास 

कांहीं निरवितांना पाहिलेंही, चाणक्य व्या 
द्वारापासून मुद्दाम दूर उभा होता, देतु हा 
कीं, आपण राजमंदिराच्या आजूबाज़ूडा 
अशा वेढीं हिंडतांना कोणाच्या दृष्टीस पं 
नये. निदान आपण हदिंडतों आह्येंत ते राज- 
मंदिरांतील कोणाकरितां तरी हिंडतों आहों 

अशी शंका कोणासही येऊं नये. 
त्याच्या तकाश्रमाें वंद्माला खरोखरीच 

बाहेर पडली हैं वर सांगितलेंच आहे. ती 

वसुभृतीच्या विद्राकडे जाणान्या मागोला 
लागली, तिच्यावरोबर एक परिचारक मात्र 

होता. ब्ंदमाला त्या मागोनें बरीचशी पु्ढे 
जाईपर्यत आपण तिच्या मार्गोत जाऊन 

तिला हांक मारून बोले नये. नाहीं तर 
आपण येथेंच कोर्टेतरी कांहों तरीं हेतूनें 
मटकत असून मार्ग चुकल्याचा उर्गत 
बहाणा करितों आहों असें बाटावयाचें, असा 
विचार करून त्यानें तिछा थोडासा मांगे 
चालू दिले आणि नंतर आप तिच्यापुढ़े 

जाऊन परत फिरल्याप्रमा्ं कछन तो तिला 

आडवा झाला, जण काय समोरझनच येतो 
आहे, ब्रंदमाछ़ेच्या जबढछून थोडासा तिच्या 

: उलट दिशेस पुढें जाऊन नंतर एकदम जणूं: 
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काथ स्मरल्याप्रमाणें करून माधारी यरेऊन 
मोठ्यानें तिछा म्हणतो, “' कोण इूंदमाले 
अहाहा ! भगवान केैलासनाथानेंच तुला या 
बेढीं माइ्या सोडव्णुकीजा पाठविलें, बस॒भति 
मिक्षू्चे पत्र देकन सिद्धाअक व मी तुझा 
निरोप घेऊन निधालों तो को चंडिकेश्वरी- 
च्या देवालयाजबद गेलों आणि मल। 

सहज अशी इच्छा झाली कीं, आपण 

देवीच्या दशेनार्थ आंत जावें. सिद्धार्थ 
मछा म्हणत होता कीं, बलिदानाच्या नांवानें 
तेथें मेषादिकांची दृत्त्या फार होते, तूं जाऊं 
नक्री; परंतु चंडिकेश्वरीच्या दशनाची इच्छा 
होऊन मी आंत ग्रेोंच, तों त्या भिक्लूच्या 

अवज्ञेचें मला भर्ले फछ मिठालें, मी कोणत्या 
द्वारानें बाहर पडलों कोणास के. सिद्धार्थक 
कांहीं मला कोठे दिसना, पुनः मंदिरांत 
गेलों, पुनः इकडे तिकड़े हिंडून आपके पहिलें 
द्वार--ज्या द्वाराशी सिद्धाथक माझी वाट 
पहात बसल्ा होता. तें द्वार सांपडलें तर 

पहावें म्दृणून प्रत्येक द्वारातून बाहेर जाऊन 
सिद्धाथक कोठे दिसतो का म्हणून पाहिलें; 
तों तो कोर्ठेंच दिसेना, शेवटी निरुपाय 

झाला, तेब्हां आपर। भटकूं छागलों, इत- 
क्यांत तुला पाहिंले, बृंदमाले, तू कोणीकडे 
जात आहेस १ माझा तर जीव अग॒दी दमून 
गेला, तू वसुभृतीकडेच जात असलील, तर 

मला घेऊन चल, आगम्हो मघाशी तुझ्या- 
कडेच येत द्वोतों तेन्हां मीं विद्दारकडे परत 
जाण्याचा सगछ्ा मार्ग ध्यानांत धरला होता. 

पण काय उपयोग? ज्या मार्गोनें आलों 
व्याच मागोनें आम्ह्दी परत चाललों नब्हतों, 
यामुछे माझी भूल झाली, आणि मी भलत्याच 
मागोला लागलों | ु 

तें ऐकून वृदमालेला त्या ब्राह्मणाची दया 
आली, ती त्याला म्हणते, “ व्राह्मणश्रेष्ठा, 
मी तुला भेटल हैं खरोखरीच फार चांगलें 
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झालें, त॑ अगदींच उलट दिशेला जात होतास, 
आता मजबरोबर चल, भी गुरुजींकडेच जातें 
आहें, मधाशीं पत्र आणूत दिलें कीं नाहीं, 
तव्यांत मला तिकड़े दोनालाच बोल।विलें आहि, 
खरेंच, माझी आणखी तुझी जर गांठ पडली 
नमती, तर तूं काय के असरउेंस कोण जाणे! 
याच दिशेनें गेल। असतास, तर तुझा सगब्दी 
रात्र भटकत रहायें छागलें असतें, असो, 
झालें ते ठोक झार्डे, आतां तू मजबराबर 
चहू, मी तुला तुझ्या कैलासनाथाच्या मं:दे- 
रांत अगदी सराक्षेतरपण नेऊन पोहॉँचविंतें, 
भगवान वसुभूति आणि सिद्धार्थक दोबेही 
तुझी काछजी करीत असतील, नब्हे, सिद्धाथ- 
काला कदाचित् वयुभूतीनीं पुनःतुझ्या शोधा- 
करितां परतड्ी पाठविलें असेल, ? 

“ काय करू £ माझा नाइलाज झाला, 
ज्या द्वारानें मंदिरांत शिरलें, त्या द्वारानें 
बाहेर पडण्याची सुद्धां मला बाद्ध नाहींसारखी 
झाली, याचेंच मला मोठें बाईंट वाटतें आहे. 
पण नगर विस्तत आणि मी नखवा, ?” 

इतके होऊन तीं दोषें मार्ग चाछू लागलीं, 
इतक्यांत चाणक्य तिला म्हृणता, “ वृंदमाले, 
काल तू गुरुजीच्याजवत्त आपल्या स्वामिनी- 

बहल सांगत होर्तास तें ऐकून माल मन मोठें 
उद्ठिम झाले, तू गेल्यानंतर माश्ेें व वशुभूतींचें 

त्यास॑वंधानें पुष्कछ बोलणें होऊन त्यांनीं मला 

पूर्वीचा सब बृत्तांत सांगितला, तो ऐकून तर 
मला फार वाईट वाटलें, काय विचारीवर 

प्रसंग | ?? 
“प्रसंग वाईट तर खराच | ” दुंदमाला 

त्यास म्हणते, “ परंतु त्या प्रसंगावहुऊल आता 
त्रासून, संतापून आणि नहीं नाहीं ते निधोर 
करून काय उपयोगी १ असे वेडे विचार केले, 
तर त्यापासून तिचाच कांद्वी तरी घात 
द्दीइल ११ 

४ बृंदमाले, असे कां म्हणतेत १ ” 
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चाणक्य तिला उड्ट म्हणतो, “ स्रिया ज्या 

प्रतिज्ञा कारतात, त्या काय त्यांच्या हातून 

पार पड़णार नाहींत 2 आतां मुरादेवानें 
असली प्रातिज्ञा कं नये हैं खरं; पण 
स्रियांनीं केलेल्था अशाही अआवज्ला सिद्ध 

झाल्याचीं उदादरण आदत, वेदमाले, आप- 
ल्याकडे यत्कियित् सुद्धां अपराध नसतां 

आपल्या नांवाला आणि पितृकुलाडा कलंक 
लावण्याजेगा आपल्यावर आरोप करून 
आपल्या पोटच्या पोराचा घात करवावा या- 
सारखें दीधेद्वेघला आणखी कोणते कारण 

पाहिजे १ 
 आाणक्यानें हैं भाषण थोडेंसें आविशानें 

केलें, यामुं& वृदमालेस कांहीं चमत्कारिक 
वाटून ती त्या तसल्या अधकारांतददी त्याच्या- 

कड़े जरा विलक्षण नजरेनें पाहू लागली. 
कांहीं वेछ ती कांहीं बोलली नाही, परंतु नंतर 
त्यास म्हणते:- 

“ ब्राह्मणश्रष्टा, तू म्हणताोस ही गोंट खरी. 
आम्हांलाही तें दिसतेंच आहे. परंतु ज्या- 
प्रमाणें पवेत अंगावर पडला असतां त्याच्या- 
खालीं चेपून मरण्याखेराज आपल्या हाती 
कांहीं नसतें, त्याप्रमार्ण हैं आहे. राजानेंच 

जेथें अन्याय केला, तेथें आपण काय करणार ! 
व्याबहइल न्याय कोणाकडे माग्रायला जाणार 
आणि काय करणार १ ? 

“ बुंदमाले, तूं म्हणतेस तें खरें; पण 
त्याच्य।ही बडूल 

श्रीकेलासनाथ अद्दिच, त्याथें नांव घऊन जर 
आपण उद्योग आरंभला, तर आपल्याला यश 
येणार नाहीं असें नाही, ?? 

थोडा वे. थांबून, चाणक्य पुनः तिला 
म्हणतो, “ बुंदमाले, तुझ्या बोलण्य।वरून 
मला वाठतें कीं, तूं आपल्या स््रामिनाचें रक्षण 
करण्याकरितां काय वाटेल तें साहस करशील,”? 

स्थाय सागायला भगवान् 
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गत. [ प्रकरण 

“ हो, अगदी अवश्य करीन, त्यावहुल 
बाप [न 

कोणाला संशय नको, प्रत्यक्ष प्राण देण्याची 
पाठी आली, तरी ८ईइन, मग आणखी तर 
काय १ 

“ वा! स्वामिनिष्ठा असावी, तर अद्यीच 
असावी, ठुला पाहिलें तेन्हांधासूनव माया 
मनाला पके वाटून चुकलें को, तूं खरी स्वामि- 
निष्ठ आहेस, नाहीं तर खामिनीवरली रा- 
जाची प्रीति दूर द्ोऊन त्यानें तिछा बंदींत 

टाकलें असतां कोण आपल्या स्वामेनावहुल 
इतकी चिंता बाहणार आहे | ” ती स्तुति 
ऐकून वृंदमाला अतोनात सृतुष्ट झाली व मह- 
णते, “ ब्राह्मणश्रेष्ठा, यांत भी कांद्वीच विशेष 
करीत नाहीं, हा माझा घंच आहे. ?? 

“४ हो, हो! ” चाणक्य एकदम मर्घेंच 
म्दणतो, “ धर्म तर खराच; परंतु तो पाछ- 
णारे भृत्य आजकाल फार थोड़े आदत एव- 
ढँच काय तें, ” 

पुनः दोधेंदी कांहीं वेछ स्तब्धपर्ण चाललीं 
नत€ पुनः चाणक्य तिला म्हणतो, “ बुंदमा- 
ले, जशी तूं आपल्या स्वामिनीच्या प्राण- 
रक्षणासाटीं काय वाटेल तें करशील, तशीच 
तूं स्वामिनीषया एखादा हेतु पार पाडण्या- 
सा्ीं सुद्धां वांटेल तें साहस करशील असेही 
पण मेला वाटतें, ?? 

“ अद्दो, करीन म्हणजे शंका का अआहि 

त्यांत कांहीं ? फर तर काय, देवी आज 
ज्यासंबंधानें वेडें वेड ब्रोलते आहे, तें जर 
सुसंगत आणखी सुसाध्य असरते, तर मीं 
तिच्या कार्यात तिला वाटेल तें साहाय्य केलें 
असतें; पण काय उपयोग ? ती अगदींच 

वेब्यासारखें बोलते, ती म्हंगते, मी नंद- 
कुछाचा नाश करीन, आणणखी त्या जागीं 

आपल्या पितृकुलांतला कोणी तरी आणीन. 
हैं काय बरें. हैं? हो, असें जर असत, कॉ 
तिवा स्रृतःचा मुल्गा आहे, तर मग कांई। 



वें, 

तरी त्यांत होतें. 
काय १ ” 

| हि. ति गे चाणक्यानें तिच्या अगदीं शेवटल्या बोल- 

ण्याकडे दुलेक्ष्य करून तिला म्हटलें, “ एकूण 
तिचा स्वत/्चा मुठगा जिवंत आहे आणि 
व्याच्याकरितां जर तिनें प्रयत्न केला, तर तूं 

बाकी त्यांत तरी शकक््य 

पहिले पाऊल:. 

) 

५१ 

तिला सर्वथा मदत करणार ? ठीक; वंद्माले, 
तूं खरी खरी स्वामिनिष्ठ, तुला नित्य वेदन 
करावें, !! 

हें वंदनाचें भाषण ऐकून तर वुंदमाला 
5. 

आतिशय आनंदली, 

प्रकरण ७ वें. 

घनानंद आपल्या 
| प्रासादाच्या सोधावर ब- 
सून नगराची मॉज पह 

* होता, जबछ दासदासी 
(णि पारिचारक मंडी 

7 जे. »। फार थोडी होता, जणू 
: 20 ४ *१7०.2७०:। काय त्या पारचारकांच्या 

नित्य सहवासाला कंटाकूनच त्यानें त्यांपका 

बहुतेकांना घालबून देऊन तो स्वस्थपर्ण आ- 
पत्थाशीच विचार करीत क्िंवा नगरप्रेक्षणानें 

होगाया आनंदाचा अनुभव घेत बसला 

होता. होती ती मंडर्व्बही जवद्ून घालवून 
यावी, अशा इच्छेने व्यांच्याकड़े वद्वन त्या- 

प्रमाणें त्यांस त्यानं आज्ञा केली, तेब्हां त्यां- 
तनही कांहीं मंडली निघरून गेली. राद्वतांपकीं 
द्वारांत, फक्तत प्रतिदारी आणि द्वाराच्या आन 

त्तत्या बाजूस १चत्रवती 
तेथें राहिली, बाकी सौधप्रांत अगर्दी निममक्षिक 

झाला. धनानदाच्या मनाची स्थिति या 
वष्ठीं कांहीं चमत्कारिक झालेली दिसली. खा- 

लीं चारहीं बाजूंछा नगराचा विस्तार पसर- 
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इतकी दोनच मंडब्डी 

पराऊल:. 

लेला, त्यांत नागरिकांचे अनेक प्रकारचे व्यव- 
साय चालले होते, परंतु व्या देखाब्यांकडे 
धनानंदाचे लक्ष्य होत॑ कीं नाहीं, याबहल 
शंकाच होती. त्यार्वें मन कोठे तरी दुसरी- 
चकडे दह्वोतें असे दिसलें, त्याच्या चर्येवरून 
त्याच्या मनांतील विचार विशेषसे आनंद- 
दायक असर्ताल असें दिसत नब्हतें, उलट 
कांहीं तरी औत्सुक्य त्याच्या मनाला होऊन, 
व्या औत्मक्याचें कारण काय तें जणूं काय 

तो शोबीत होता. त्या औत्सक्यावें मूछ 
कांहीं तरी भीति-आपल्यावर लवकरच कांहीं 

तरी दुःख, कांहों तरी अरिष्ट येणार, अशा 
प्रकारची कांहीं भीति-होय असेंही दिसलें 

गं कारण नसतां, कोणत्याही दिशेकडन 
अरिशच्या संभवाची वातासुद्धां नसतां, राजा 
केवठ सुखस्थितीत नगरशोभा पहाष्याच्या 
इच्छेने बसलेखला असतां शुकाएकीं त्याच्या 

मर्ांत वर सांगिदल्या प्रकारचा औत्सुक्यपू्ण 
व भीतिप्रद विचार आला. राजा अशा 
विचारांत तर काय, परंतु प्रत्यक्ष भीतिप्रसंग 
आला असतांही कर्धी कचर खाणारा नब्द्दता 
परंतु केव्हां केब्हां मनाची स्थितिच अशी 
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असते कीं, त्या वेन्ीं मनांत येणारे विचार 
मनाला पूर्णप्णें आसून बसतात, आणि 
जलाने मिश्रित अशा घूलीप्रमाणें नुसत्या 
झाडण्यानें दूर द्वीत नाहीत, किर्ताही झाडा, 
ते आपला वराबाईंट प्रभाव स्थानीं 
ठेवितातच, राजा धनानंदानें आपत्याकडून 
वर सांगितलेले सबे विचार आपल्या मनांतून 
दूर करण्यासाटीं अत्यंत प्रयत्न केला, परंतु 

त्याला व्यांत सिद्धि प्राप्त झाडी नाहीं. इत- 
फेंच नन्हे, तर जो जो त्या विचारांस दूर 
कण्ण्याचा ट्यानें प्रयत्न चालविला, तो तो 
त्यांनीं आपले ठाणें त्याच्या मनांत जास्ती 
जास्तीच कायमर्चे केले, आणि नंतर टह्याला 

त्याच विचारांत थोडाप्ता सखेदानंदही वाद 

लागला, अर्थात आपत्याजबछचे हे पारे- 
चारक वगेरे अगदीं जवछ नकोत असे त्यास 
वाद लागलें, अशा विलक्षण मनःस्थितींत 
असून तो तेथे बसला आहे, तों वेत्रवती 
हठ्च जबछ यऊन अत्यंत नम्नपणाने हात 
जोड्टन व भूमीवर जानु टेंकून म्हणते, “ देव, 
अंतःपुरांतील कोणी परिंचारिका एक पत्रिका 
घेऊन आली आहे, आण्ि ती पत्निका स्वतः 
महाराजांसच देण्याविषयीं आपतल्या देवींची 
आज्ञा आहे असे म्हणते, विनर्यंधर कंचु- 

कीने महाराजांची मनःस्थिति जाशन आधी 
आज्ञा घेऊन येतों आणि मग तुला आंत 
सोडीन असे म्दशन तिला दारांतव अडका- 
बून ठेविलें आहे, . मग जशी महाराजांची 

आज्ञा!” 

वेन्रवतीच तें भाषण ऐकतांच महाराजा 
घनानंद अंम देहावर आदत्याप्रमाण दहोऊन 
म्हणतो, '' बेत्रवति, काय म्हृणतेस देवी- 
कडटन परिचारिका आरी आह १ आणि तो 
पशञ्मनिका माझ्याचजवरू द्यावययाची असें 

म्हणून आंत येण्याची आज्ञा मागते 
आहे ? देवीची परिचारिका, आणखोी या वेल्ीं 

चंद्रगुप्त [ प्रकरण 

पत्रिका पेऊन आली आहे ? काय बरें त्या 
पत्रिकेंत असावें ? " इतके अधेवट वेत्र- 
वतीला उद्देशन व अधवट आपसल्याशीच 
बोलून कांहीं वेछपर्यत राजा स्वस्थ बसला. 

वेत्रवती जागच्याजागींच स्तब्ध उभी होती 

शेवर्टी राजा धनानंदाच्याच मनांत अर्से 
आले कौं, आपण असेच बसून आपल्या 
त्या भीतिप्रद विचारांत गुरफट्रं तर ते विचार 
अमयोदपणें अन्य विचारांस प्रसवर्ताल, 

त्यपेक्षां हैँ नवीन काय काये आले अहे तें 
पाहूं, म्हणजे त्याच्यांत मन शिरून आपकले. 

सध्यांचे विचार दूर होर्केठ. असा विचार 
करून राजानें वेच्रवतीस म्हटर्ले, “ वेत्रवति, 
जा. त्या परिचारिकेला आंत येऊं दे 

असे विनय॑ंघराला सांग व व्या परिचारिकेला 
घेऊन ये, ”? 

आज्ञा होतांच वेत्रवती गेली, आणि तिनें 
त्या परिचारिकेस आंत आगिले, पारिवा- 

रका येण्यावरोवर तिनेंही महाराजांस योग्य 
अशा तप्हेनें जानुक्षेपन कछन व मस्तकावर 
अंजलि घरून महाराजांस विज्ञापिलें, “ देव, 
देवानें ही पत्रिका दिली अहे, आणखी ती 
वाचून देव काय आज्ञा करितील; ती मरा 
लब॒कर सांगायला ये अशी मला आज्ञा केली 
आहे, तेब्हां देवांनीं ही वाचून पाहून गरीब 
दासीला आज्ञा करावी, ?! 

राजा धनान॑ंदानें त्या परिचारिकेके एक- 
वार पाहिलें व त्यात्त असे वाटलें कीं, ही 
परिचारिका* नेहर्मांच्या पहाण्यांतली नब्हे, 
करी एकवार आपण हिला को्टेतरी पाहिलें 

असावें, मात्र आपण अमुक वेत्ीं आपि 
अमक्याच स्थव्ीं पाहिलें असावें असे त्यास 
खंटेना; तथापि परिचारिकेबदल जास्त 
चोकशी न करता त्यान॑ ती पञत्मिका उचध- 
डली व दी तो आपल्याशींच वाचूं लागला, 

“ स्वस्ति, मद्दाराजांना या माइ्या पन्न- 
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लेखनानें अत्यंत क्रोध येईल. कदाचित् 
या चरणरदासाला आजपर्यत जसें ठेविलें 
तसेंच ठेवावें असेंही आपतल्या मनांत येइल, 
परंतु एकवार दर्शन देऊन या दासीची 
विज्ञप्ति तरी ऐकावी, कुमार सुमाल्याला 
यौवराज्याभिषेक झाल्याच्या आनंदोत्सवांतही 
ज्या अर्थी या दासीचें स्मरण होऊन तिला 
बंधमुक्त केलें, त्या अर्थी आयेपुत्रांना या 
दासीचें सवेथा विस्मरण झालें नाहीं हें उघ- 
डच आहे, तशा प्रकार स्मरण शाह हैं 
पाहून पत्रछेखनावें व ही विज्ञप्ति करण्याचें 

दुष्फर साहस * दासीनें केलें आहे, 
ज्याप्रमाणें स्वातिबिंदूच्या प्राप्तीसाठीं चातकी 
किंवा आपल्या पतीच्या पुनदंशनासार्ठी ।निशा- 
समयीं वियुक्त झालेली चकोरी अत्यंत ,उत्सुक 
होतात, व्याप्रमाणें ही मुरा आपत्या दशे- 

नाचीप्रताक्षा करीत आहे. याउपर आय॑- 
पुत्र सवे कांहीं करण्भास समर्थच आहेत, ” 

प्रथमतः कांहीं ओछी वाचीपयत हें पत्र 
कोणाचें आहे, हैं धनानंदाच्या एकदम लक्षांत 
आलें नाहीं; परंतु पत्र अर्थ बाचून होतें 
तोंच पत्रठेखक कोण असारवें यातरिषयीं 
संशय येऊन शेवटल्या दोन ओंगींत तर 
त्या संशयाचा निरासही झाला, पत्र घेऊन 

येणारी परिचारिका जबवछ उभीच होती. 
तिच्याकड़े एकवार त्यानें पाहिले, आणि पुनः 
एकवार पत्रिकेकडे नेत्र फिरविले. नंतर पुनः 

एकदा तें पत्र त्यानें वाचलें आणि कांहीं वेछ 

स्तब्धपर्ण विचार केला. नंतर एकदम त्या 
परिचारिकेस म्हटर्ल, “ परिचारिके, जा, तूँ 
आपल्या स्वामिनीला सांग कीं, महाराज 

लागलीच तुझया अँतःपुरांत येताहेत, वेत्र- 
चृति, मुरेच्या अंतःपुराचा मार्ग दाखीव, ” 

धनानंदाचें तें भाषण ऐकतांच परिचवारिका 
आणि वेत्रवती दोषोही अन॑पिक्षित अशा 
आकाशवाणीनें चाकैत व्हाब्या, किंवा विद्यु- 

पाहले पाऊल. णज३ 

छतेच्या आधातानें जीवहीन व्हवव्या, त्या- 
प्रमाणें उभ्या राहिल्या; परंतु परिचारिका 
लागलीच सावध झाली, महाराज अंतः- 

पुरांत येताहेत दी शुभवार्तों सांगावयास 
आपण लरित गेल्यास आपली स्वामिनी 
अत्यंत आनंदित होईल, अरसे एकदम मनांत 
यैेऊन ती तेथून निघाली, आणि मुरादेवीच्या 
अंतःपुराकडे धांवत गेली, वेत्रवतीच आश्चय 
मात्र इतक्या लवकर दूर झार्ले नाहीं. आपण 

ऐकिले हे शब्द खरांखर ऐकले कौं आप- 
ल्याला कांहीं स्वप्न पडत असून त्यांत आपण 

हैं सबे पहातों व ऐकतों आहों, हैं कांहीं 
तिला समजेनासें झाव्याप्रमा्ं दिसलें, ती 
खरोखर एखाया पाषाणमय मूर्तश्रमार्णे उभी 

राहिली. तिची तशी अवस्था होल, हैं. 
जी काय राजा घनानंदास कबद्ून चुकलेंच 

होतें, कारण तो स्मित करून म्हणतो, 
“वेत्रवति, तूं स्वप्नांत नाहींस, तू चांगली 
जागी आहेस, समजछीस १ किरातकन्या 
मुरादेवी हिच्या अंतःपुराचा मार्ग खरोखरीच 
मला दाखव. मला तिचें दशन घेण्याची 
इच्छा झाठी आहि, आज सतरा वर्ष तिचा 
मीं त्याग केला, पण आता या कुमार सुमा- 
ल्याच्या योवराज्याच्या उत्सबांत तिला 
दुःखांत ठेवावयाची नाहीं. '” 

राजानें वरून हैं कारण सांगितलें; परंतु 
खरोखराचें कारण असें होतें कॉ, व्याडा आज 
आतांपयतच्या अरिष्टदर्शी व भातिप्रद अब्ग 
विचारांतून मनाछा कादून कोर्टे लरी दुसरी- 
कड़े व्यापत करण्याची इच्छा झाली, जिचा 
आपण पंघरा सोछ। वर्ष त्याग करखून जिला 
बंदिवासांत टाकलें, तिनें बोलावलें आहे, 
तर तिच्या संगर्तीत क्षणमाव्र घालवून त्या 

आपतल्या विचारांचा विसर॒ पडला तर 
पहातें, नवीन कांदीं तरी असलें, म्हणजे 

की 

सहज मनाला करमणूक होते आणि तशी 



है 

करमणुक झाली तर सहजच आपल्याला जे 

विचार मनांतून जावे अर्से बाटत आहे, ते 
दूर होतील, असा विचार करून राजा धघना- 
नंद आपत्या आसनाव€न उठला आ।णि वेत्र- 
बती मार्ग दाखवीत होती त्या मागोनें चालला, 

इकडे मुरादेवीची परिचारेंका आपल्या 
स्वामिनीच्या अंतःपरां। आज महाराज 
येणार या विचारानें अर्थातच अत्यंत आनन॑- 

दित होऊन वेड्याप्रमाणें घांवतच आपल्या 
स्वामिर्नाकंडगे्ली, आणि अत्यंत हर्षानें 
स्वामिनीस तिनें ती आनंदवातों सांगितली. 
ती ऐकण्याबरोबर एक क्षणभर-एक्रच क्षण- 
भर-मरादेवीस ती खरी; वाटली नाहीं 

नतर पारचारिकेच्या चर्यकडे पाहिल््याबरोबर 
ती खरी आई असे तिला वाट आणि लाग- 

लीच महाराजाच्या स्वागताकरितां तयारी 

करण्यास ती उठली, तिच्या अंगावर भूजणें कांहीं 
विशेष नव्हतीच;: परंतु त्यांतही जीं पांच चार 

होतीं, तीं तिनें काहन टाकिलीं, प्रथम परि 
हित वस्न रेशमी होंतें, तें सोड़न अगदीं शाश्र 

अर्से कापसाचें वस्त्र तिनें परिधान केलें, 

गह्यांत एकच मोौक्तिकमाला घारण केली 

आणि अगदों अस्ताव्यस्त नाहीं व फार सुब्य- 

वघ्थित नाहीं अशा प्रकारची केशरचना 
करून वर तिनें एक मदनबाणाचें पुष्प 
खोंविलें, नंतर आज आठ पंथरा दिवसांत 
बर्यवर जो क्रे घ वंगरें दिसत होता, किंव्रा 
केव्हां केव्हां मात्सयावें तेज दिसत असे, तें 

सवे अगदीं दूर सारून तिनें एखाद्या विरहिणी- 
प्रमाणें त्यावर कछ्य आणली. हें सर्व जसें- 

आपणास पाहिजे तसें झालें, अशी खात्री 
व्हावी म्हणन तिने एकवार आरशांत आपले 

मुख पाहिलें आणि ती महाराजांची मार्ग- 
प्रतीक्षा करत बसी, इतकंच नन्हे, तर महा- 
राज आले असतां आपण कशाप्रकारें भाषण 

करावें, क॒तें हंसावें, किती इंसावें, कोणत्या 

चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

बेन्ीं कशा चयो कराव्या, याबइलचीसुद्धां तिनें 

आपल्या मनांत सब योजना करून ठेविलीं, 
थोच्याच वेव्यंत-मुरादेवीनें आपला सववे 

बातबेत यथाश्थितपर्णे बसात्रिला नाहीं तोंच- 
मद्दाराज येऊन ठेपले. ते येष्याबरोबर व वेच- 
वती रीतीग्रमार्णे त्यांध “ इत इतो देवः हो 
मुरादेवी आपली वाटत पहात आहे. ” असे 
म्हणून स्वतः दृश्आड होताच, मुरादेवीनें एक- 

दम अत्यत उद्वेगजनक अज्ञा सवरानें, 
“४ आयंपत्रा, मी सर्वेस्वी अपराधी अर्से 

समजून आजपयंत माझी उपेक्षा केली ती 

केली: परंतु आता यापूर्े तरी माह्यावर 
कृपाद्श्टि असूं द्रावी. ” असें म्हणुन राजाच्या 

चरणांवर मस्तक ठेऊन ते तिनें अधुजलानें 
मिजविले, तिचा कंठ त्या वेठीं इतका सद्ग- 
दित होऊन ती इतक्या आतंस्वरान शोक 
करीत होती कीं, तो ऐकून राजाचें अंतःकरण 
अगदीं द्रव आणि त्यानें तिछा उठवून कांहीं 

एक न बोलतां आपतल्या अकावर बसदवैलें, 

तिच्या चर्यकडे पाहिलें तेव्हां तिची करुणाई 
परंतु अत्येत संदर अशी मुद्रा पाहून त्यावें 
चित्त तिजकड वेघलें, या वेचीं ती वर सांगि- 
तल्याप्रमाण अगदी शुश्र वद््र परिधान 
केलेली, अलकाररहित व विराहिणीला योग्य 
असे एक पृष्प घारण करणारी, अर्शी फारच 
मनोहर दिसत होती, निसगेमथुर अर्से स्वरूप 
स्वभावतःच अतिशय चित्ताकक असतें, 
मुरादेवी स्वरूपार्न फारच उत्तम होती, तिला 
आपकें सोंदर्य ख़लवून दाखबिष्यास अल 
कारादि बाह्योपचारांची म॒र्ठौीच जरूरी नब्हती. 
तशांत आता ती प्रोढा झाल्याकारणानें तर तिला 
तें श॒श्र वस्र, ती श॒श्न परंतु फार सतेज अशी 
मोक्तिकमाला, तें मदनबाणाें सुंदर पुष्प हाँ 
फार फार शोभत. त्या मदनबाणाच्या पुष्पानें 
तर राजाचें चित्त अत्यंत विव्दुलच झल्ें 

म्दटले तरी चालेल, आणि तश्ञा ल्थितीत 



वें ] 

मुरेन आपल्या कांहीं नम्र वाक्यांनीं, कांहीं 
प्रेमवाक्यांनीं, श्र॒कुटिविलासांनीं आशि नेत्र- 
कटाक्षानीं व विरहोद्वारानी घनानंदास तत्काद 
अगदी चीतच करून टाकलें, आज पहिल््या- 
प्रथमच पत्रऊेखन कछहून एकदम महाराजांकड़े 

तें पत्र पाठनिष्यान साहस केले, त्यांत मुरा- 

देवीला चांगली व सिद्धि मिव्यली, आज अ 
पण पत्रिका लिटटन पाठवाबी, झाला उपयोग 
तर ठीकच आहे, नाहों तर पुन; आपण आ- 
णखी एक पत्रिका छिंूँ. पुनः लक्ष्य नाहीं 
दिलें, तर आणखी तसेंच छिहूँ; पण कंघीना 

की तरी मदाराज आपल्या अंतःएरांत थती 

ल अरे करू, आणि एकबार त्या कार्मांत 

सिद्धि आठी व एकबार त्यांनीं येथें येऊन 

आपल्यास पादिलें व ते दोन शब्द बोलले कीं 
पुढें त्यांना आपण स्वाधीन कछन घेऊं अशीं 

तिच्या मनाची पक्की खात्री द्वोती, त्या खात्री- 
प्रमाण एकदम सत्य कांहीं झाऊं, मंग तिला 
अत्यानंद व्हात्रा यात नव काय ? तथापि 

तिनें तो अत्यानंद वाहेर दिसे दि नाहीं 
महाराज एकवार आपत्या भज्जपत्रावर लिट 
पाठाविलेल्या पत्रिकनी एथवर आल, आणि 

त्यांच्या चरणांवर आपण लोटांगण घातलें 

असता आपब्याला स्थांनीं उठविले याबहुल 

आपण फार छतज्ञ आहत अर्सच तिर्न 
आपल्या भाषणान, हावभावांनी आएणि मेद्रेनें 

स्पष्टपर्ण दिसेल असें केले, महाराज घनान॑- 
दाच्या मनावर त्याचा फार विलक्षण परिणाम 
झाला आगणि नंतर तो तिछा म्हगतों, “ प्रिये, 

पुरे; नको, आता उगोंच दुःख करूं नकोंस, 
जी गोष्ट झाली गेली, तिच्यावहुल आता शोक 
कह नकोस, तो कौल तसा होता, माझ्याही 
बुद्धीला श्रेश झाला; परंतु आज मीं तुंछा 
पाहेल्यावरोबर माझी चित्तवत्ति पाल्टली 
आहे. सतरा वर्षोच्या वंदिवासॉनें तुझी विर- 
हावस्था कशाी झार्लः थाहे ती पहातांच मल 

पाहिलें पाऊल. 

| 

रै 

| 

। 
| 

। 
| 

॥ 

| 
॥| 
! 

| असाबी, असें वाद लागलें आहे. 

जु५् 

माझ्जी त्या वेढीं खरोखर गेरसमजूत झाली 
नाहीं तर 

प्रम इतकें अचल राहिलें नसतें. 
कांही चिंता करूं नकोस, यदाकदाचित् तुझ्या 

; हातून कांहीं अपराध घडलछा असलछा तर त्या- 

| चा आता विचार नाहीं, माझ्या हातन अबि- 

| चार झाला असछा, तरी त्याचा आता तूं बि- 

चार करूं नकोस, व्याचें ज॑ काय प्रायश्रित्त 

| बिछावयाचें तें तुछआ आणि मझण दोवांनाही 
मिछालें, आता तें विसरू या करें | प्रिय मरे, 
तुझा मी विनाकारण छछठलना १ !! 

“ आयपनचा, मी असे करे म्हणू १ आ- 
पत्या हातून केव्रछ अन्यायान॑ किंदा अदूर- 
दर्शापणारन कर्घी तरी बांहीं होईल का १ मला 

तर बाई बाटनतें, को आपत्या हातून अन्याय 
असा कर्षीचर ब्डायचा नाहीं, प्रण माया 

दुर्भाग्यामर्ज आापत्याला सत्यस्थिति समज- 
््यच नाहीं, तर त्याजा भी तरी काथ कर- 
णार ? आणली आपण तरी काय करणार 2 

आपल्याओञ मीं सुत्यीच दोप देत नाहीं. तो 
मी आपस्या ग्राकनाठा देते, पण आपल्या 
बरणाजबदछ एवंढे बराक सांगून ठेवर्ते कीं, 

मला झालल्या चंदिवासाझा किंवा लछोकाप- 
वादा मी मुच्यासुद्धा योग्य है हीं, भी 

खराखरीच किरातराजाबी कन्या-एकुलती 
एक कन््या-आपण जिन शक्षात्रधमोरनें-गांधवे- 
विबीन पाणिप्रहण क्ेल, ती मी आतां 
आज मोठ्या भाग्यानें आपत्या दशनाचा 
लाभ होऊन आपकत्या नेंत्रांचि पारणें फेडून 

घेत आहें, आता यापुद़ें तरी मजबर पूर्ण 
कृपाटण्टि असावी, ह 

हैं बोलणें बोलत असतां मुरादेवीच्या 
चेश इतक्या निसगे मनोहर होंत्या, ति्चे 
एकंदर वर्तेन इतके चित्ताकपक होतें व दृष्टि 
क्षेप आणि श्वकृटिविास हीं अजशा प्रकारें 
चाललीं हं।तीं को, एखाद्या चतुर व्याघा 5 
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जालन्यांत जसा कृष्णमृग सांपडावा, आणि 

तो दर पावलास आधिक अधिक गुंतत 

चालला असतांही ज्याप्रमाणें त्या व्याधानें 

मुखानें वाजाबिलेल्या वेणुनादाला भुद्ून जाऊन 
स्तग्बपर्ण उमा राहतो वे त्याच्या वाणानीं 
विद्ध होतो, अगर त्या पाशांत पूणेपर्ण सांप- 
डतो, त्याग्रमा्णेत्र त्या घनानंदात्री अवस्था ! 
झाली, तो मुरादेवीच्या मधुर स्वरानें अग॒दीं 
मोहित होऊन व तिच्या नेत्रकटाक्षांनीं बिद्ध 
होऊन तिच्या वाक्पाशांत पूर्णपर्ण सांपडला 
सतरा वर्धापूर्वी ज्या बेल्स त्याव्या सेना- 
पतीनें तिच्या पित्याला जिकून तिला लु्टीत 

आणलें, तेब्द्मांपेक्षाही आज या ग्रोढाबस्थेत 
ती फार रमणीय दिसत आहे, असे त्यास 
वाहन त्यानें तिला पुनः म्हटलें:- 

“४ प्रिये मुरे, तूं आतां अगदीसुद्धां शंका 
धरू नकोस, मी आजनी राजत्र तुझ्याच 
मंदिरांस घालवेणार, आजचा राज्रीचा 
उपाहारसद्धां तुझ्याच मादिरांत तुश्यावर्वर 
करणार, मात्र, गतगोष्टीच तू स्मरण करूं 
नरकीस, मला दोष देऊं नकोस, किंवा तुला 
गी देणार नाहीं, मीं सुमाल्याला योवराज्या- 

भिषरेक केझा प्री दिवसपथ्नत आता 
त्याच्याच द्वानून अमात्य रालस आणि सेना 

| १०४ 

| 
| 
| 
| 

| 

| 
। 
| 
| 

| 
| 

। 

| 

| अर्धबट मुरादेवीला 
' “ काय चमत्कारिक योग आह पहा।! ज्या 

| यणार अशा भातिपूर्ण विचारांत होतों, 

वेकीं तसें कांहों न ह्ोतां 'जिची आजपयंत 

पति भागुरायण यांच्या तंत्रानें राज्यकारभार 
चाठविण्यास त्याला सांगगार आणि तुझ्या 
सहवासांत ते दिवस घालविणार, मग तर 

झार्लेना 2: ” इतके मुरादेवीला उद्देशन 
| बोलन त्यानें तिछा आपल्या पोठाशी धरलें, 
| आणि तिचरे अश्ु पुसून तिर्चे समाधान 

पुनः अर्धवट आपतल्याशी “व 
उद्देशन तो म्हृणतो, 

कले आणि 

वेठीं मी लवकर आपतब्यावर कांहींतरी अरिश्ट 

द्यात 

बिनाकारण उपेक्षा केंठो अजश्ा प्रियेचा मला 
पुनः लाभ होती ! तें माझें मघांचें ओऔत्सक्य 
कोर्ट गर्ल? अशा विल्क्षण मनःस्थितीवर 

भरंबसा टेवृन किती बिचारे प्राणी फसत 

असर्ताल ! आगि शेवरटीं त्या औत्सुक्याचें 
आनंदांत परयवसान श्ार्ल म्हणज स्यांना 

इयासारखा आनंद होत असेल; प्रिथे 
मुंर, अशा ठच्हेंन फसलें तर किंतां तरी 
बर, नलहे १ !! 

मुरा कांहीं चमत्कारिक तस्हेंनें हंसली 
आशि एक्रोकडे पाहृत लिने कपाछाय अआअगज्या 
घातल्या, 
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(2... 25 हाइल अर्से इतरांस 
तर काय, परंतु खह परिवारिकेस व मुरा- 
देवीसही वाटत नब्हतें, ती पत्रिका पोच- 

विणारी परिचारिका वृंदमाठाच होय, दोनच 
दिवसांपूर्वी हीच वृंदमाला आपल्या स्वार्मि- 

नीच्या वर्तनाबहल चिंत/।मम्न होऊन वसभती- 
कड़े विचार विचारण्यासाटी गेढी होतो. 

त्या बेढीं वसुभूताने तिदा तूं माझ्नी व तुझ्या 
स्वामिनीची कथी तरी एकबार गांठ घाटून 

दे, मग पुढवे सर्व कांहीं मी जुझवितों 
अर्स म्हटलें होते, आणि व्याप्रमाणं दुसरे 
दिवशी वसुभूतीची व आपले स्वामिनीची 
भेट कशी करवाबी या विचारंत ती गदून 
गेली होती, तिंनें आपत्या मनांत अशी 
योजना कली होती कीं, सोमवा।री मुरादिवी 
क्रैलासनाथाच्या दशेनास आली, म्दृणजे 
आपण तिला कांद्ी तरी ऋरून वसुभूतीला 

भेटवावें, आणि तशी एकवार भेट झाली, 
म्हणज भगवान वसुभति सकें कांही यथा- 
परेथत करतील, अशा विचारांत ती असतां 

। तिची यजमानीण अर्थात्तच ननिराष्य्या 'विचा- 
रांत होती, आपसे सूड उगविषण्याचें काम 
यथाश्थितपर्ण पार पाड्ण्यास आपण काय 

केले पाहिंजे आणे त्याचा उपक्रम कसा 
केला पाहिजे, यासंबंधानें ती एकसारखा 

विचार करीतच होती. अथाॉतच पहिलें काम 
म्हणजे राजाबचं व् आपसे दशेन आणएणि 

संभाषण झालें पाहिजे हें होय. तें कर्से 

घडावें ही विवंचना, आपण होऊन एके दिवशीं 
उद्यून जाबें, आशि राजासमोर उर्भे रहावें 
तर तें एक तर शक्यही नव्हे, आणि इश्ही 
नव्हे; कारण एक तर आपण झूवबे लज्जा 
से।ड्रन राजसभंत ॥कैवा महाराज जेथें कारें 
वबयले अन्त ल तथें जाबें कसें ? बरें यदा- 
कदा।वधित आपण ग्ंलों तरी आपला अपमान 

दोणार नाहीं म्टरूणून तरी कर म्हणावें: 
णाणि असा आपला अपमान झाला तर मग 

6 काय हाणार ? आपल्ा अपमान खुद 
हराजांनी जरी केझा नाहीं, तरी सपत्नी- 

नकड्टन व त्यांच्या पक्षाच्या मंडब्येकडून 
ये 6 

0 

खाचित हं,णार, तेब्हां आपण आपलें स्थान 
सेड्न जाऊन आपला कार्यभाग कीच 
होगार नाहीं. आपण जर जागचें हलावयाचें 
नाहीं, तर दुसरा उपाय महाराजांनी आप- 

णास सहजगद्या कोर्तरी पहावयाचें, परंतु 
तेंही सध्यांच्या स्थितीछा शक््य नाहीं, इतर 
स्व सपरत्नानीं आपणास बाहिष्कृत केलेलें 



०८ चंद्रगप्त [ प्रकरण 
2०ी ढक #मीज धटीज॥ आते नली कक नी, मी जिज ट % ही नील # ७८5, 4च ही ० इस 5, 2ौ 5 ७ २3 च.> /% ही, बरी ८७ - २७८29, / वध मॉ बकरी कि .ढरी७/७७०टय ५ ४... ५. 75,०”१५ /“5 “७ “१५,०७७ -. >याक वजनी 2 0.८. भय आय मी मा आम भर मरी 

तेब्हां त्यांच्यामध्यें आपणास मिसतव्ण्यास 

कस सांपडणार ? आणि तसें मिसतण्पास सांप- 
डलें नाहों, तर अकस्मात महाराजांच्या 

नजरेस पडून आपण आपला इश्र्थ साथूं 
हेंही अर्थात्व अगदी अशक्य, तेव्द्ां इशर्थ 
साधण्यास तिसरा मोठा उपाय म्हणजे घाइस 

करून खुद महाराजांसच एक पत्र लिहावयाचें 

आणि तें पत्र आपल्या परिचारिकेबरोबर 

पाठवून खतः मद्दाराजांच्या हातीं जाई 
अशी व्यवस्था करावयाची. तें पत्र गेलें 
तरच आपल्या हेलूप्रमाणं काँहीं घडले तर 
घदण्याचा संभव; नाहीं तर मुींच सभव 

नाहीं, या संभत्राग्रमाणें जर कांही झालें तर 

उत्तमच, नाईपेक्षां गेल्या सतरा वषोत जी 
आपली स्थिति होती तिच्यापेक्षां कांर्ड 
आधिक वाईट अशी स्थिति तरी होणार नाहीं. 
असा पक्रा विचार कखूनच तिंनें वृंद्माले- 
जबछ मार्ग दिलेलें पत्र देऊन तें मुकाव्याने 

राजाकड़े पोहाचतें होईल अर्स करणष्यास 
सांगितरलं, एकदम आपण कोण आएि 

कोशकइ्टन आला हैं न सांगतां मोषस 

“ देवीवी परिचारिका " आणगि “ देवी 

महाराजांस दिलेझँ पत्र घेऊन आलले जआाहें !! 

अ्से प्रतिहारी वेत्रवती व् कंचूकी वर्गरेंस 
सांगण्यास सांगितर्ल, ढेलु हा की, “ देवी 

या मोघम शब्दानें राजाच्या मनांत “ मुरा- 

देवी ” मुर्छीच न येतां आपल्या स॒मात्याची 

आईं मनांत यावी आणि त्यानें मोठ्या उत्सु 
कतेनें पत्र उघडावें, एकवार पत्र उघडले व 

आपकें लिहिणे राजाच्या दृशीस पडून त्यानें 
वाचर्ले, म्दृणज मग॒ पुढें आपल्या नशिबांत 

असेल तसें होईल. असा एकंदर दूरवर विचार 
करून तिनें वृंदमालेस चांगल्या प्रकारें पढवून ' 
तें पत्र देऊन पाठविलें होतें,. आपण आंत 

कांहीं मलतेंच लिहिंलें असेल अवते ब्रेदमा- 

लेस वादून वृँदमालेनें मधल्यामर्घच पत्र ठंवू 

नयग्रे, म्हणन आंतील मजकूर तिनें बृंदमाठेस 
स्पष्टपणं दाखबून तिछा अर्से भासविलें कीं, 
झाल्या गोशीबहुल आपणास खरोंखर पदश्चा- 
त्ताय झाला अयून आपण महारा जांजवछ 

निलद क्षमा मागण्यासाडींच एवा खटा- 
टोप करीत आहो. पहिला आपला सूड़ 

उगाधिषण्याचा आणखी तसेंच दुसरे वेडेवांकडि 

विचार पार नाहींसे झाले, 
या हिंच्या पत्रापासून कांहीं चंगर्ले 

निष्पन्न होइल असे कांद्दी दृदमालेस वाटलें 
नाहीं, पण त्यांत कांहीं कपटनाटक आहे, 

बरें हेईछ, असा विच!र करून वृदमालेनें तें 
पत्र मागील प्रकरणांत स॑गितल्याप्रमाणें महा- 

राज॑च्या हातीं जाप्याची तजर्वाज केली, 
त्यापासून काय निष्पन्न झालें तें वानचकांस 
माह्दीत आदेच, बृंदमालेनें आपके नांव राज- 
वाड्यांत सांगितलें नाहीं, नुसती देवीची परि- 
चारिका, एवल्यावरच भागवून तिनें कार्यभाग 
उरकला, पत्रामुर्ठ महाराजांच्या वरर्ततत असा 
फरक पड्ून ते येतील हैं तिला संभव्रयीय 
बाटलेच नाहीं, अथीत् जें आपण असे- 
भवर्नय म्हणतों, तेंच प्रत्यक्ष घडलेले पाहिले 

म्टणजे आपल्यास क्िती तरी आश्रर्य बाटतें ! 

। तेशीच बिचान्या वंदमालेची स्थिति झाली. 
राजा धनानंद मुरादेवीच्या आमंत्रणाप्रमाणें 

; आल्य इतरकेंच नब्ह, तर त्या रात्रीं भोजनादि 
: सब विधि तिच्याच महालात करणार व 

कांहीं दिवल आपण तेथेंच राहणार अशी 
व्यानं जिकडे तिकड़े द्वाही फिराविलो, त्याब- 

रोवर सगव्य्या अंतःपुरांत आश्रय, खेद आशण 

त्वेष या विकारत्रयीचें वर्येस्व झार्ले, सुमाल्या- 

सुद्धां राजास आठ पुत्र होते, ते सबे एकाच: 

स्नीच्या उदरीं जन्मछेले नव्हते. अथोतचः 
व्या सब मुलांध्या मातांना मुरादेवीचें हें देव 
एकदम कसें उघडलें याबहल आश्चर्य वाले, 
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नंतर आजपयंत जिचें त्यानें नांव टाकलें 
होतें, तिच्या महालांत जाऊन त्यानें कांहीं 
दिवस वसति केली हैं ऐकून त्यांस खेद 
झाला; आणि असें द्योण्याला त्या दुष्ट मुरेनें 
कांहीं तरी मांत्रिक उपाय केले असाबेत, 
हिला असेच आपले उपाय योज़ूं दिल्यास 
ते आपणा सर्वाचें उच्चाटन करील, अर्से 
मनास वाटून जिला (तिछा लेष आला, 
आधीच मुरादेवीवबहुरलू सर्बेजर्णीच्या मनांत 
दीध द्वेष आणि त्यांत आता तिनें आपणा 
सर्वाना राजाच्या प्रेमांतन दर सारून त्याच्या 
मनावर आपकडें साम्राज्य केले अर्स जिला 
तिला वाटलें, मग काय विचारतां| हैं 
झालें कसें काय? याबहुल जिकडे तिकड़े 
चौकशा सुरू झाल्या आणि कंब॒की, वेन्र- 
वती व् प्रतिहारी यांनीं कांहीं तरी आंतन 

कपट केले असावे, अर्स स्रीजनांना वाटन 
त्यांच्यावर सवाच्या शिव्याशापांचा भडिमार 
सुरू झाडा, आपण धनानंद राजाकडे जी 
पत्रिका दिली, ती मुख्य देवीकड्न आलेली 

अशा समजुतीनें दिलझी असें त्या तिबार्नदी 
सांगितलें; परंतु तें काोणास खरें वाटतें? 
लबार्डी करून मुरेनें पात्रेंका पाठविंली, म्हणुन 
तिजवर आगि तिच्या कारस्थानांत शिरून 
ती पत्रिका राजाच्या हाती पोह्ंचविली 

म्हणून त्या तिघांवर सवाचा रोष झाला 
आणि जिकड़े तिकडे अंतःपुरांत जरूफछाट 
सुरू झाला, बिचान्या वृंदमालेला तर आता 
अगदीं फारच चमत्कारिक झालें, आपल्या 

स्वामिर्नाला बरे दिवस आले, म्हणन आनंद 
करावा कां आपरा व तिचा इतरांकड़न 

अत्यंत द्वेष हं।ऊ लॉगला आहे म्हणन दुःख 
करावें, हेंच तिला समजेंनासें झालें. तर्थापि 

आपत्या स्वाभेनीला सुखांत पाहून तिला खरोखर 
आनंदव झाला, तिच्या सपत्नाौजनांनीं तिचा 
द्वेष केला तरी तो फार दिवस टिकणार नाहीं, 

दुसरें पाऊल. णज्रु 

चार दिवसांनीं सब मंडछठी तें से विसखून 
जशा इतर चार राजमहिषी आहेत तशीच 

तीही एक आहे, ससें समज़ लागतील असें 
तिला वाटलें, ह 

कांहीं मनुष्यांचा स्वभाव असा असतो 
कीं, जो जो त्यांस चिडवावें, तों तों त्यांचें 
तेज आधविकाधिक अ्रज्वालित होतें; त्यांना 

स्वीकृत कायेत जा जा विप्नें उपाध्यित व्हावीं 
तों तों त्या विश्नांना दूर सारून आपके कार्य 
कहन पेण्यासार्ों त्यांचा उत्साह आधिकाधिक 

वाढत जाता. मुरादेवी अशाच प्रकारची 
श्री होती; किवा सतरा वर्षाच्या बैदिवासानें 
तिच्या मनावी स्थिति अशी झाली होती. 
आपल्या पर्तीच सन आपण आपल्या स्वाधीन 

कहन घेण्यास्तव केलेल्या प्रयत्नांत अगदी 
अनपेक्षितपर्ण आपल्यास यश आलेलें पाहून 
तिछा जितका आनंद झाला, त्याच्यपेक्षां 
दुप्पट आनंद त्या आपल्यास मिव्छालेल्या 
यशान आपल्या सपत्नीना वाईट वाट लाग्ले 

व त्या आपला हेवरा कछू लागल्या म्हणुन 

झाला: परंतु या आनंदानें ती फुगून गेली 
नाहीं. तिनें आपले मस्तक अगर्दा शांत 
ठेवि्लें होतें. न जाणों, जितक्या अनपेक्षित- 
पणें आपल्याला हा आनंद प्राप्त झाला आहे 
तितक््याब अनपेक्षितप्णं तो आपत्यापासून 

नश्टदी होण्याचा संभव जाहे, हैं ती पू्णेपर्णें 
| जाणून होती, आणि जर का आपण मिछ- 

विलेला हा प्रसंग घालबिला, तर पुनः आपडें 

डोर वर काहण्यास आपल्यास मुछींच जागा 
मिठणार नाहीं. तेब्हां आपण महाराजांच्या 
मनावरले आपलें सध्यांच साम्राज्य क्षेंणो- 

क्षणीं इढ करण्याकरितांच झटलें पाहिजे 

स्वस्थ बसून उपयोग नाहीं, असे ती 
आपल्या मनार्शी पर्कं समजून होती. 

धनानंदराजाच्या मर्जीचा कल पाहून ती 
प्रत्येक गोष्ट करी, अत्येक शब्द बोलावयाचा, 
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तो त्याच्या मनाची प्रवात्ति पाहून बोले 
अमुक एक भाषण या वेढीं नको, तर तें 
तितकेंच ठेवी; इतकच नन्हे, तर वेऊ पाहून 
व्याच्या उलटसद्धां बोले, इतर सपत्नी आपला 
अत्यंत द्वेष करतादत असे त्याच्या दशेनास 
आणपण्याला जेवढे म्हणन उपाय योजावयाचे 
तैवढे योजी, परंतु आपण त्यांच्याबइूल एक 
अक्षरसुद्धां वांकडें बोलत नसे. एके बवेढीं तर 
तिनें फारच चातुय्यांच्री रचना केंली 

... घनानंद पलंगावर पडला होता आणि ही 
स्याची चरणसेवा करात होती. राजास झोंप 

लछागलेली नाहों हें तिछा पक्कें ठाऊक होतें 
आगणि तें जाणूनच तिनें एका दासीस आप- 

ल्याला कांहीं येऊन सांगण्यास सांगितलें होतें 
ती दासी जवछ येऊन उभी रहातांच मरादेवी 
अगदी हलक्या आवाजानें परंतु अगदीं 
च्रासून त्या दासाच्या खसकन् अंगावर 
येऊन म्हणते, “ काय ग ए मूर्खे, महारा- 

जांचा आतां कु डोब्य लागला आह, हैं 
तुला ठाऊक नाहों ? केवब्यान पाय वाजवीत 

आलोस £ काय एव मला सांगायच होत 

तुला ? येडऊन जाऊन आज अमुक देवींनीं 
अस॑ केलं, आणखी त्यांच्या परिचारिकेन॑ तसं॑ 

म्हटल, असलां गाज्हार्गीच की नाहों १ जा, 

ही वेंछ नब्हे असर्छल गाज्हाणीं ऐकायची, 

आणखी मला मुर्छीा तीं गान्हाणी ऐकायला 
नकोतच, त्यांनीं मरा अगर्दी बंदिवासांत 

टाकून देववली होती, आणखी आता महारा- 

जांनीं माझा पुनः अंगिकार केला, तब्हां 
त्यांना तें कसे बर॑चांगले वाटणार ? त्या 
मा अहित चिंतणारच; पण मी कांहीं त्यांचे 
'एक क्षणभरसुद्धां अहित चिंतीत नाहीं, 

आपल्या पतीन आपला त्याग केला, म्हणजे 
पतित्रतांची काय अवस्था होते, याचा अनु- 
भव त्यांना नसला, तरी मरा चांगला आहे, 
तसा प्रसंग त्यांना यावा अस माइह्या मनांत 

संद्रग्प्त« +की 
[ प्रकरण 

कधों कर्ष्षी सुद्धां यायर्च नाहीं. उल्ट महारा- 

जांना थोडे दिवसांनीं मी आपण द्वेऊनच 

म्हणेन कीं, महाराज, मला सुख देण्यासाटठीं 
आपण भाझया इतर सपत्नीना असुखी कहूं 
नका. ” जा कशी तू. मला कांहीं सुद्धां सांमूं 
नकोास. वेडी कुठली ! माझ्या सपरत्नीच्या 
द्वेष।न॑ मी रागाबेन आणख्खी आपल्या मनाले 
रिकाम दुःख करून घेइन अर्स का तुला 
वाटत॑ १ ”? 

तथापि ती दासी दृषच मुरेस म्हणालीः- 
“देवी, आपत्याला राग आणावा म्हणून कांहीं 

मी सांगायला आलें नाहीं. कांहीं गोशीत 
आपण मन घातलं नाहीं, तर कांहीं तरी 

भयकर परिणाम होतील असे वाटण्याजोगें 
मीं कांहीं ऐकेलें म्हणन एवद्या धाईघादनें 

मी आले आहें, महाराज निजले आहेत, हों 
एक बर॑च आहे म्हणायसें 

तें एकतांच म॒रादेबी अत्यंत उत्सुक अशा 

स््व॒रानें म्हणते,  असे तूं काय ऐकलंस १ 
लव॒कर सांग ! महाराजांनीं ऐकूं नये अस 
काय बाई असाय् ? ?” 

“देवी, ? ती दासी पुढें म्हणते, “महा 
राजांच्या कानीं पईढटू नये असंच कांहीं तरी 

आहे, फार भयंकर आहि, आपल्यावर इतर 
सगव्य्या देवीचा रोष ग्हणून महाराजाच्या 
सद्धां जीवाला वर॑बाईट करण्याचा त्यांचा द्वेतु 

दिसतो; पण बाइ महाराजांना खरोखरीच 
झोप लागली आहेना ? नाहीं तर एक करतां 

एक व्हायच | ? 

“४ ताहीं. नाहीं. कांहीं व्हायच नाहों 

महाराजांना गाढ झोप छागली आह, त॑ सांग 

पण कांहीं जरी असल, तरी माश्या जीवांत 

जीव आहे, आणखी मद्याराज माइया महा- 
लांत आहत, तॉपयत मी त्यांच्या केंसाला 
तरी घक्का छाग॑ देईन का १ माझा पुनः त्याग 
करूने ते दुसरीकडे गेलेच, तर मी तर। काय 
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करणार ? बरं मग सांग कीं काय ते. तुझ्या 

तव्या मोघम बोलण्यान॑ माइया बाईं जीवाचा 

अगदीं थरकांप होऊन ग्रेला आहि. ”” 
इतकें भाषण झाल्यावर ती दासी मुरा- 

देवीच्या अगदी जब आली व तिच्या 
कानांत कांहीं कुजबुजली, त्याबरोबर मुरा- 

देवीनें आपलें तोंड एकदम कावरेंबाबरें केंलें 

आणि जणूं काय महाराज निजले आहेत हैं 
तिच्या ध्यानींही नाहीं अशा प्रकार एकदम 

मोठ्यानें म्हणते, “ काय मेल, म्हणतेस तरी 
काय ? मास्याविषयी त्या समगव्याजणीच्या 

मत्सराची इथपयत् का आता मयादा आली ! 
नष्ट, तूं कांहीं तरी मला येऊन सांगते आहिस, 
चल, जा इथून, नीघ. क्षणभर सुद्धां इथ 
उभी राहूं नकास, वेच्या कुठल्या, कांहीं तरी 
ऐकतात आणखो माह्याजवत्ठ येऊन सांगतात. 
हैं जर खरं असलं, तर आतां या वेब्गेपासून 
महाराजांना खायला ठेवलेला एक सुद्धां 
पदार्थ मीं खाऊन पाहैल्याखेरीज त्यांना 

खाऊं दयायची नाहीं. होतां होइतों प्रत्येक 
पदाथ मी आपल्या हातान॑ करून त्यांना 

घालीन, छे, छे, छे. मत्सराचा कडलेट असा 

होईल, हें माइ्या स्वप्रींसद्धां नाहीं बाई ! 
काय करू आतां ! ?? 

इतकें बोलून तिनें 
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तिनें अंग।बर शहारे आल्या- 
प्रमाणें अंग इलविलें व एक दाधे उसासा 

टाकून स्वस्थ बसली, जणू काय या भर्यकर 
संकटांतून आपण आतां महाराजांस करे निभा- 
वून नेऊं; अशी तिला मोठी . काठजी पहन 
तींतच ती निभम्न झाली, 

धनानंद्राजास झोप लागली नब्हती हैं 

वाचकांनी ताडेलेंच अअसेल, दासीचें व मरा- 
देवीचें जें संभाषण झालें, तें त्यानें इत्व॑श्षत 
ऐकिले, प्रथमतः ती दासी आंत येण्याबरोबर 
व ' महाराज जागे नाहाँत हैं एक बरेंच 
झालें ” असे म्हटलेलें त्याच्या कानीं पडल्या- 

दुसरें पाऊल 

हि पे ७ 

ऐकलें, 
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बरोबर आपण उठन बसावें, अगर आपण 

जागे आहॉत अरश्व॑दाखवावें असे त्यास 
वाटलें; परंतु पुडच्याच क्षणीं आपण यांचें 
बोलणें काय द्वोतें, आपण ऐक नये असे त्यांत 
काय अह्दे तें ऐकून घेऊन मग शेवर्टी उठावें, 

असा त्यानें विचार केला; आणि आपल्यास 

झोंप लागली आहे, असे अधिकच भासबि- 
ण्याचा प्रयत्न केला, मुरादेवी फार चतुर, 
तिनें तें जाणलें, आणि त्यामुरं तर तिला 
फारच आनंद झाला, झापल। व्यूह चांगला 

रचला गेला, आणि त्यांत आपत्यास सिद्धिही 
पण मिन्णार, अर्ते तिला खात्रीनें बादूँ 
लागलें, राजानें त्या दोधींच सब बोलणें 

मात्र सुमातिका दासी मुरादेवीच्या 
कानांत काय कुजबुजली तें त्यास समजलें 
नाहीं. आणि त्यामु« तर त्यास अर्त्यत +- 
कता झाली, पुर्ढे त्यावरून मुरादेवीनें जे 

आवेशाचे उद्बार काढले, त्यांनीं तर त्याच्या 
मनाचें ओत्छक्य अतोनातच वाढलें, सुम- 
तिका तेथून निघून जाष्या।चा व मुरादेवी 
शहारे आणल्यासारखें करून व दीघ उसासा 
टाकून बसण्याचा अवकाश, राजा धनानंद 

एकदम उठून बसला व त्यानें मुरादेवास घदट् 
मिठी मारून विचारलें, “ प्रिये मरे, सुम- 
तिकेचा आणखी तुझा संवाद झाला, तो मीं 

सगग्य ऐकला; पण तिन॑ तुझ्या कानःत काय 
सांगितलें तें ऐकलें नाहीं. तेवर्दे मला सांग, ”? 

* राजानें जें ऐकू नये तें ऐकलें, आतां 
काय द्वोईंल कोणास ठाऊक ? अर्से बाटून 
अत्यंत घाबढ़न जाऊन आपण थरथरा कांपूँ 
लागलें आहों असे तिनें दाखबिलें, आणि 
त्या कांपन्या काँपन्या आवाजानेंच ती राजास 
म्हणते:--- 

“ आयेपुत्रा, तें आपण मला विचारूं 
नये, आणखी मीं आपल्याला सांगूं नये. "' 

“ कां बरें ? तें काय होतें तें माइ्याच-- 
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'बहल होतेंना ? तर मग मीं ऐकल्याने बरें 
'होइल कीं वाइट १ ”! 

“ कोण जाणें कस द्वोईल ? तें ऐकल्यावर 
आपलं चित्त शांत राहिले आणि जे काय करा- 

रच, तें आपण शांतपर्ण के्॑ तर बरं हो 

नाहीं तर फार भयंकर प्रकार होइल, कांहीं जरी 

-झालं, तरी मी ताडाने कांदही ते आपत्याला 

'झांगगार नाहीं. तें जर सगर्छंच खोटे असले 

'तर विनाकारण माह्यावरच भलताव आरोप 

यायचा को नाहीं ? आपणन्च सांगा, ?! 

“४ कांहीं नाहीं. ठुस्््यावर काय यायत्र 

[ प्रकरण 

आद्विः कांहीं तूं बनबून सांगते आहेस 
थोडंच १ ?? 

“८ ते खर॑ पण बाई मला भय वाटत॑, ” 
कांहीं नाहीं भय. सांग काय अ- 

सेल तें 

आपली आशज्ञाच असेल तर सांगतें ?! 
हो. हो, मार्शी आज्ञा आहे म्हणनलड 

सांग, मग तर झाले ? ?? 

“ सांगते, भाझ काय जाते १ ?? 

असे म्हणून तिनें व्यास काय तें सांगितर्ले 
घनानंद।चे डोछे इंगव्याप्रमाणें लाल झाले 

प्रकरण ९ वें. 

पत्नवाचन. 

+' |; ढ़ ] | जप है] 

कक 
च | | ! 

णक््य आणि वसुभृति 
. याँचा परिचय चांगलाच 
' होत चालला., ब्रंदमाला 
. रोज रात्री-निदान एक 
, दिवसा दंन दिवसांआड 
तरी बसुभूतीकडे येऊन 

आपल्या स्वामिनोची हकीकत सांगे आि 
चाणक्यही त्या वेढीं जबवक बसून एऐकून 
घेण्याची संधि वांयां जाऊं देत नसे. वुंदमा- 
लेचा तर त्याच्या ठिकाणीं पुरता लोभ 
जडला; आणि बसुभूतीलाही त्याच्याबहल 
आदर उत्पन्न झाला, कोणा तरी श्रेष्ठीकडून 
मी तुझा राजसमेंत प्रवेश करून देईन, असें 
वसुभूतीनें चाणक्यास् आश्वासन दिलें, परंतु 
चाणक्यानें त्यास सध्यां आपण त्या पंचा- 

कल यघ* «८5६ 

इर्तात पड्ूँ नका असें सांगितलें, कारण 

राजसभेंत आपण एकदम गेल्यानें कदा- 
चितू आपणास काणी ओब्खखतील, 
आणि तसें जर कोणीं ओब्खलें, तर 
आपलटा हेतु एकीकडेच राहुन भलतेंच कांहीं 
तरी होईल; तेन्हां सध्यां आपण दुरूनदुर्नच 
काय होंतें तें पहावें आणि नंतर योग्य वाटेल 
तेथें प्रवेश करावा असा त्यानें विचार केला, 
होता. राजसमभेंत अवेश करून घण्याची 
त्याची मुींच इच्छा नव्हती, राजसमभेंत 
प्रवेश करून घेऊन आपल्या दिद्वत्तेवें प्रद- 
शन करून राजाश्रय मिलव्ठद्वयाचा हा 

त्याचा हेतु नब्हता, हैं सांगेणे नकोच, मुरा- 
देवीची भेट घेऊन तिछा आपल्या अंकित 
करून ध्यावयाची हाच काय तो त्याचा आता 
हेतु. परमेश्वरांच्या मनांतून आपल्याला यश 
द्यावयाचें व आपली प्रतिज्ञा पूणे करावयाची 
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श्र 

असे दिसतें असें त्याला पक्कें वाटर्ले, आणि 
स्यांपुरतें तरी निदान पुढें काय काय करा- 

वयाचें त्यावहुलचा त्याचा विचार कायमचा 
ठरला, राजाचा च॒ त्याच्या कुछाचा उत्खात 
करुून त्याच्या जागीं चंद्रगुप्ताला बसविश्यास 

जे काय उपाय योजावयाचे त्यांतठा पहिझा 

उपाय अर्थात राजग्हांत भेद उत्पन्न करा- 
वयाचा हा होय, तो भेद उत्पन्न करण्याला 
अगर्दी उत्तम साधन आपब्याला परमेश्वरानें 

साधून दिलें आणि त्यावरन आपल्याल्य 
स्वीकृत कार्यात यश येणार अर्से स्पष्टपर्णे 
दाखबिलें असे त्यास वाटर्लें, तन्हां आतां 

आपण आपला जो काय प्रयत्न करावयाचा 
तो मात्र साडतां कामा नये हैं उघडच झालें, 

पाटलिपुत्रांत आल्याबरोबर कोणत्या माग्गौनें 
प्रयत्न करावा याबहरू जी आ।पल्याला 

मुख्य काठ्जी असावयाची, तीच जर 
नट्ट झाली, आयतेंच ताट वादून ठेवल्या- | 
अमाणें आपत्याला हैं मुरादेवीचें सघन ला- 
भलें आणि आतां आपण त्या साधनाचा लाभ 

करून घेऊन नीट उपयोग केला नादीं, तर 
त्यांत दोष कोणाचा 2: असा विचार कहून 

त्यानें मरादेवीची भेट घेण्यास काय उपाय 
योज/वा याचा विचार चालविला, मझुरादेवी 
दर सोमवारीं केझासनाथाच्या द्शनासाटीं येते 
लेब्हां कांहीं तरी याक्ति करून तिचें दशे 
घ्यावें, असे त्याला सिद्धाथकानें सुचविले होते. 
परंतु तसल््या भेटीचा मु्ठींसुद्धां उपयोग नाहीं. 
आापल्याला तिची भेट पाद्विजे. ती अगदी 

निराच्य्या प्रकारानें पांदजे, तशी भट झाली 

तरच आपकलें काय द्वोणार, नाहीं तर होणार 

नाहीं हैं तो जाणन झिता, म्हणून त्यानें कैला- 

सनाथाच्या मंदिरांत तिची भेट घण्याबहल 

कांहीं प्रयेत्न केला नाहों; अगदीच निराव्य्या 
मागोंने तिची भेट घेण्याला त्यानें उपाय 
योजिला, 

पश्चचाचन,. द्रे 

एके दिवशी रात्रीं वंदमाला वसुभूतीकइन 
लव॒कर उठली आणि आपतल्या राजमंदिराकडे 
जाण्यास निषराली, चाणक्य तिच्याबरोबर 
तेथून उठा आणि नित्याप्रमाणें आपल्या 

कैलासनाथाच्या मंदिरांत जाण्थाच्याएऐवजी 
बुंदमा लेबरोबर बोलत बोलत जाऊं छागला, 
“ माझा परिचारक मजबरोबर आहे, आपण 
कशाला आता रात्रीचा त्रास धतां | ” अर्स 
बुंदमालनें त्याला म्हटलें; परंतु  कांहीं हर- 
कत नाहीं. मला अद्यापि निद्रा येत नाहीं, 

आणखी कांहीं गोष्ट तुला सांगायचाही आर 
म्हशून मी तुझ्याबरोबर यतों आहें. ” असें 
चाणक्यानें उत्तर देऊन तो तिच्याबरोबर 
चालू लागला, आज इतक्या दिवसांनों गुप्त- 
पर्ण आपणास काय बरें हा सांगणार अतें 

वाहन वृंदमाला आपल्याशीच वस्मय करूं 
लागली. 

थोडा मार्ग गेल्यानंतर चाणक्य बृंदमालेस 
म्हणतो, “ बूंदमाले, आजपर्यत तुला मीं 
कोण, कुठला, वंगरे कांहीं सांगितलें नाहीं; 
परंतु आज तें सांगतों, मी किरातराजाकडून 
कांहीं कार्योकरितां आलों आहँ-किंवा होतों 
म्हटलें तर विशेष शोभिछ, कारण आतां तें 

काय कांहीं रादिलं नाहीं अर्स दिसत॑. तरीौ 

पण गरादेवीबी भट घेऊन ला मी कोण, 
काय, कशाकरितां आर्ठत्कों आणखी किरात- 

राजान मला कां पाठविले हें सांगून तिचा 
निरोप घऊन गेल पाहि ने, तेव्हां मी एक प- 
त्रिका देइन, तेर्दी तिझा पावती करशीह 

तर पहा, बंदमाले, आपत्या भगिनीचा अशा 
प्रकारानं छठ झालेला पाहुन किरातराजाला 

फार वाइट वाटत होत॑ हैं काय सांगायला 
पाहिजे ? परंत राजा धनानंद फार बलाढय 
आणि आपण यशःकश्वित्, तेब्हां त्याच्याशों 
आता त्यासंबंधानं कलह उत्पन्न करून काय 
उपयोग 2? असे मनांत येऊन त्याने आजपयंत 
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फारसा प्रयत्न केला नाहीं. परंत मरादेवीची 
आईं मायादेवी हिला स्वस्थ कसे बसवतं १ 
आज इतकीं वर्ष स्वस्थ बसछास तर बस- 

लास; परंतु आता तरी निदान कांहीं उपाय 

योजून तूं आपल्या भगिनीला त्या दुष्ट रा- 
जाच्या बांदिवसांतून सोडबून इकडे आण, 
माझा वृद्धापकाठ झाला, तिला पाहिल््याखेरीज 
मला राहवत नहीं, ” अर तिने प्रद्यम्नंदवाला 

सांगितलं तेव्हां इकडील एकंदर स्थिति काय 

आहे, आपण मरादेवीला सोडविण्याचा प्रयत्न 
केला तर यश येईल किंवा नाहीं, शी मा- 

हिती मिल्वविषण्यासा्ं त्याव॑ं मला इकडे पाठ- 

बिले. सुमाल्याला यौवराज्यभिषबेक होणार 
आहे, तेव्दां सबे लहानमोठ्या मांडलि- 
कांना आमंत्रणपत्रें-आमंत्रणपत्र॑ कसी १ 
आज्ञापत्रंच तैं--धनानंदाकट्टन गेलीं, त्यांत 

प्रदम्नरेवालाही एक अथातच गेल, तें 
मायादेवीला कब्र, तेव्हांपासून तर माया- 

देवीची चित्तत्रात्ति फार विलक्षण झाली, आणि 
ती प्रद्यम्नदेवाच्या फारव पारठ्स लागली 
कीं, कर्सेंही करून मुरेला सोडवून घेऊन थे, 
पण विचारा श्रद्य॒म्नदेव काय करणार ? तो 
आता केवठ नामघारीच क्िरातराजा आहे 

तथापि आपल्या बहिणीच्या म॒ुलाला जो 

अभिषेक व्हायचा तो भल्त्यालाब होते आदि 
आपणि त्याच्या उत्सवाप्रीत्यथ आपण जायचं 
हैं बर॑नव्हे अर्स वाहन व मायादेवानेही 
व्याला तूं जाऊ॑ नको असंच सांगितत्यावरून 

तो इथयें आला नाहीं, मात्र तो समारंभ झाला 
अस॑ कब्टल्यानंतर इथलडी एकंदर स्थिति 
जाणण्यासाटीं त्यानं मला पाठविलं, सुमाल्या- 

च्या यौवराज्याभिषेकार्प्रीत्यर्थ मुक्त केलेल्या 
बंदिवानांत आपल्या भगिनीलाही मुक्त केल॑ 
असेल, आधपणि राजान॑ तिला पुनः आपस्या- 
जवछ केलं असेल हैं त्याच्या स्वप्रींही नाहीं; 
परंतु आतां .तइया -सतगरण्यावरून ही अशी 

[ ग्रकरण्फ 

स्थिति अहि, तेद्द्दां मला इथें रादून अधिक 
चौकशी करण्याचं कांहींच कारण नाहीं, वंद- 
माले, तुक्ष्यापेज्ञां भाणखी कोणाजवछ मी 
क.य चे।कशी करणार ? हैं सवे कब्ठल्यावर 
मी तसाच गेलों असतों, परंत प्रगद्यम्नदेवान 
भला जर विचारलं कीं, त॑ मरादेवीला भेट्न 
तिच॑ सखस्वास्थ्य प्रत्यक्ष तिहा विचारून 

आलास का 2 तर मी उत्तर काय देणार ! 
म्हणून तुछा आज एकीकडे गांठलं, आणखी 

हैं। माझी खरी खरी हकीकत सांगितडी,. 

तेव्हां उद्यां मी पत्रिका देश्न ती तूं आपल्या 
रानिनाला दे, आणखी तिन॑ मला आपल्या 
दशनाला बोलाबलं, तर मी नेमल्या वेव्ीं 
तझ्याबरोबर येऊन तिची भेट घेईन, ग्रद्यमम्न- 

देवाला आणखी मायादेवीला तिचा कांहीँ. 
निरोप असला तर तो ऐकेन, आणि पुनः 
आपला परत जाईन, ?” 

चाणक्याचनें हँ छांबलचक भाषण चाललें 

असतां बंदमाला अगदीं मुकास्यानें ऐकत 
होती. इतके [दिवस या ब्राह्मणाने आपल्यास. 
हैं कहीं सांगितलें नाहीं, याब॒हुल तिछा फार 

श्र्थ वाटले; परतु आजपयेंत आपकल्याशों 
बोल्न बोलून त्यांत मिठ्ठालेल्या माहिताचा 

स्पयोग करून चाणक्यानें हा कांहीं तरी 

बनाव बनविला आह असे तिच्या स्वप्रांत 
सद्धां आलें नाहीं. यानें इतक्रे दिवस आपतल्या- 

पासून हैँ सब गुप्त कां ठेवलें, याच्याबहुल 
मात्र तिला आश्चर्य वाटलें, आणि ती त्यास॑- 
बंधानें कांहीं बोलणार तो चाणक्य जणूं काय 

तिचा विचार जाणून तिला आणखी म्हणाला, 
“ बुंदमाले, आज मीं तुला जें काय सांगितलं 
तें भगवान् वसुमृताला सांगूं नंकी हो! भीं 
व्याला यांतल॑ एक अक्षरसुद्धां सांगितलेलं 

नाही, कस सांगू / मी असा असा किरात- 
राजाकटह्नन ग॒प्त बातमी काढायला आलों 
आहें, हें सांगूं क8 १ एकाच्या तोॉह्टन दुसच्या- 
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च्या तोंडीं, दुसच्याच्या तोंइन तिसन््याच्या 
ताडीं असं जर ते पसरलं, तर राजपुरुषच्या 
कानावर जाण्याचाही संभव, आणि ससं तें 
एकदां गेलं म्हणजे मग काय 2 राजाच्या 

कानावर जाण्यास मुत्झींच अवकाश नाहीं. 
आपि राजाच्या कानीं गेलं, म्हणजे मग 

व्गमची चाँगलठीच गच्छंती, धनानंद काय 

करील आणि काय नाहीं! मला तर त्याने 

मगधाच्या बाहेर घालविलंच असतं; परंतु 
असे हेर पाठवून थुप्त भंद करण्याच्या खट- 
पर्टरीत असतो, म्हणून प्रयुम्नद्वालाही शासन 

करण्यासाीं त्यानंबतत्काछ कांहीं तरी योजना 
केली असती, त॒ला आपलं सांगितलं कां, तर 
तू मोटी स्वामिनिष्ठट, तु॥ आपल्या स्वामिर्नावर 

फार प्रेम आणि तिची माझी एकवार भेट 
झाली, तर ती त्याचयोगानं होणार, 

म्हणन तझ्याजवझछू आज गोष्ट काढली, 
कारण आता मी इथून जाणार. मुरादेवी 
चांगली सुखांत आहे, तेव्हां आतां विशेष 
चौकशी काय करायी आहिे ? एकदां तिला 

भेटून, तिर्च सुख प्रत्यक्ष पाहून, तिचा आ- 
पल्या वंधूस व मातेस कांहीं निरोप असला, 
तर तो घेऊन जाव॑ असा विचार आहे. मीं 
एक पत्रिका लिहून देतों, ती तूं उद्या घेऊन 
जाऊन तिला दे, म्हणजे सब कांहीं व्हाय्च 
तसं यथास्थित होइछ, आपली कन्या पुनः 
सुखांत पडली असे ऐकल्ुं म्हणजे माया- 
देवीला आनंद होणार आहे, तिच्या पुत्राचा 
यौवराज्याभिषेक पहाण्याचं दिच्या नशिबीं 
तर नाहीं, त्याला काय करायचं | ?”! 

चाणक्याच्या वाणात विशेष मोहकपणा 

असे आपणि ब्ृंदमाल: बिचारी अगदीं भोव्ी. 
आपत्या यजमानणीजला हैं सर्वे कललें, माया- 
देवीकड़न व आपल्या बंधकड़न असा असा 

ब्राह्मण आला आहे हैं आपण जाऊन सांगि- 
तलें म्हणजे तिहा फार आनंद द्वोइू, सध्यां- 

९, 

प्चचाचन. द्जु 

च्या तिच्या आनंदांत आणखी भर पडेल 

असे वाटन बंदमालेला आनंदच झाला, वस 
भूतीला या ब्राह्मणानें आतांपयत कांहीं सांगि- 
तलें नाहीं, तें बरोबरच केले असें तिला 

वाटले; तथापि “ आतां खरी हकीकत 
त्यांगा सांगायला कांहीं हरकत नाहीं, तुम्ही 

सांगा: त्यांच्याकड्डन ती फुटायची नाहीं ?? 

असें तिनें चाणक्याला म्हटलें, आणि 
“ आपण पत्र दिल म्हणजे तर देबीला 
नेऊन देईनच; परंतु आपण सांमिंतलेला 
सगव्य वृत्तांत आध्थों तिच्या कानावर घालीन, 
आपलू दशैन होऊन मायादेवी व ग्रद्यम्नदेव 
यांजकडील वृत्तांत कछ्ला, तर मुरादेवीला 
फार आनंद होईल आणि आपत्याला भेथ- 
यला खचित बोलावण्ण येईल, ”” असें तिनें 
व्यास आश्वासन दिलें, तें ऐकून चाणक्य 
मोठथानें हंसला व वंदमालेस म्हणतो, 
“ बुंदमाले, स्वामिर्ना काये आणि तुइयाजवछ 
त्याजबदहल गोष्ट काढली मग तें होईल कीं 
नाहीं याजबहल शंका घेईल कोण १ खरोखर 
तुझ मुरादेवीवरलं प्रेम पाहून मल्य विलक्षण 
आनंद होतो. वाटत॑ कीं, परिचारिका असाबी 
तर अशी असावी. परमेश्वर तुला चिरायु करो 
आणखी शेवटपर्यत तुझ्या हातून तुझ्या स्वामि- 
नीची सेवा अशीच एकनिए्रपणें होवी, आता 
मी तुझा निरोप घेतों. मारझ कार्य झाल॑ असँच 
मी समजतों. आजपयेंत तुछा मी कोण, काय, 
कशाला आलों, हैं कांहीं सांगिंतरं नाहीं, 
किंवा कांद्वी दुसरेच सांग्रितर्क असेल, तर 
तव्याजबहल राग मानूं नको, माझा नाइलाज 
होता, मी ज्या कारणाकरितां आलों, तें कार- 
णच अस॑ होत॑ कीं, आपण कोणाजबृब् 

बोलतों, तें नीट जाणल्याबांचून बोलूं नये. 
आतां तुझी मला पूर्ण ओछ्ख झाली, शिवाय 
तुझे आपत्या स्वामिनीवरलं प्रेम खरोखर 
किती आहे हें पकं॑ समजलूुं; माझ कार्यही 
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कांद्ठी राहिल नाहीं, तेन्हां आतां आज तुला 

स्पष्टप्णें सांगितलं, आतां मी परततों. मुरा- 
देवीची एकवार भेट घेण्यापछीकडे आतां मार्झ 
कांहीं कार्य राहिलं नाहीं, तेवढा योग जुब्ध्बून 
आण, मी कां आखछझों आहें, कसा आल्लों आहें, 
है तू सांगंतलस रृदणजच ती मला अग दीं 

त्वरित बोलाबील,आपसल्या बंधूकड्टन व मातेकड््न 
निरोप घ्रकन येणान्या मनुष्याला भेटायला 
काणती स्त्री उत्सुक होत नाहीं |! जा, आता 
मीही जातों. तुझा फार खोढ्॑बा मीं केला, ? 

इतकें बोढून चाणक्य खरोखरीच परतला. 

आतां पुनः तेंच तेंच बोलत राद्ेलों, तर 
वुंदमालेल्य कदाचितू संशय येईल अरे चाण- 
क्यास वाटर, तथाप पुनःएकदां तो तिला 
मोठयानें म्हणतो, “ वृदमाले, मीं सांगित- 
लेला वुत्तात, आणखी माझा निरोप कोणा- 
च्याही देखत मुरादेवीला सांगूं नकोदो, नाहीं 
तर मुरादेवीच्या वाइटावर असलेल्या मेडँना 
तिला तिच्या सपध्यांच्या सुखशिखरावरून 
'ओदून खालीं पाडायला व तिची स्थिति पूबे- 
वत् करायला आयतंच शख्र सापडल, तला 

जास्ती सांगायाठा नकोच, पण मला आपली 
तुझ्याबदइल आणखा देवीबहूल काब्ठजी वाटते 
म्हणुन पुनः सांगितलं, ” 

इलके बोलून चाणक्य खरोखरीच तंथून 
निघून गेल! आणि वृुद्माला आपल्या माग्गानें 
चालली, तिच्या मनांत आता नानाप्रकारचे 

- विचार थऊं ल्यगले, परंतु चाणक्यानें जें काय 
सांगितलें, तें खो्टें असेल, असा संशय [तल 

' मुंब्यींच आला नाहीं, आपण आपल्या स्वामिनी- 
ला हा स्व वृत्तांत सांगितला, म्हणजे तिला 
किती आनंद होईल, ती आपतल्यास काय 
मंहणेल, चाणक्याची भेट कंशा होइल, आणएणि 

चाणक्यानें आपल्या पितृग्रहाकशील वत्तांत 
सोॉंगतलछा म्हणज त्याचा पराम्ष कसा घेईल 
याबहलवे विचार ।ठच्या भनांत कांहीं वृद्ध 

चंबरगुप- [ प्रकरण 

चालले, नंतर पुन; थाडस भीति उत्पन्न कर- 
णर विचारही तिच्य। मनतां उद्धवले, हिच्या 
परकट्टन दिला कांहीं निरोपष आला आहे 

त्याच्याकड्न हा बाह्मण आला असे कब्लें, 

तर महाराजांचा या ब्राह्मणावर राग होइंल, 
कीं सांग्रत मरादेवीवर त्यांचें प्रेम पुन जडत 
चाललें आहे, तेव्हां याचाही ते आदर कर- 
तीर असाह प्रश्न तिच्या मनांत उद्धवला. 

तिला अस वाटल कीं, राजा धनानंद क्षणिक 

बुद्धीचा आहे. तेब्हां व्याच्या मनांत कोष्या 
वेढीं काय विचार येऊन तो काय कृत्य करील 

याचा नेम नाहीं, करतां आपण चाणक्या- 
बहल मुरादेवीजवब्ठ बोलावयाचें तें प्रथमतः 
कोर्णी जबछ नसतां गृप्तपणें बोलाबें, मग॒ती 
आपला काय विचार करावयाचा तो करून 
कीणास कब्व्वावया्चे किंवा नाहीं तें ठरबील 

व् आपणास सांगेल त्याग्रमाणें करू, असा 
विचार करत कर्तच ती रोजच्याग्रमा्ें 
आपल्या स्वामिनीच्या महालांत .आपल्या 

जागीं गेली. 

मुरादेवी आतां राजसेवेंत अगदीं दंग 

होती. आपण राजावर टाकलेल्या मोहिनी अ 

स्राचा प्रभात यर्किचितही कमी होतां कामा 

नये, दिवसानुदिवस तो वाढला पाहिजे, आणि 

आपल्या दुसन््या सपत्नीजनाविषयीं त्याच्या 
मनांत जितकां द्वेष उत्पन्न हाईंल तितका केला 
पाहिजे, यावद्5 तिच्या मनांत अतिशय का- 

छजी वाटत होर्त., आणि तसें व्हावें म्हणुन 
जो प्रयत्न म्हणन शकय, तो करण्याचा तिंनें 
निश्रय केला होता. अथातच राजा तिच्या 
मंदिरांत आल्या वेकेपासून तिनें व्याला आ- 
पल्याव्यतिरिक्त म्दृणून बरूं दिलें नाहीं, तौ 

नेहमीं व्याच्याजवछ असे, आणि त्याच्या- 

सारख्या लहरी स्वभावाच्या माणसाला 

आपल्या मुर्खझांत ठवण्यासाठों जे कांहीं विावेध 
हावभाव व मोहक चेश्ाा करावयाच्या त्या सर्वे 
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तिनें चालू ठेविल्या होत्या, अशी स्थिति 
असल्यामुछें वृंदमालेस तिच्याजवछ चाण- 
क्याची गोष्ट काढण्यास मुल्हींसुद्धां अवकाश 
सांपडेना, तथापि सबर्डीत सव॒ड साधून तिनें 
चाणक्याचा निरोप तिला सांगितलाच; पण 

तसें करण्यापासून कांहीं उपयोग झाला नाहीं. 
आपल्या पितृग़द्यकर्डाल वाती घेऊन थेणान्या 
माणसास ती ताबडतोब भेटेल असा जो 
तिचा अजमास होता तो अगदीं चुकला, 
बृंदमालेन सांगितलेली हकीकत ऐकल्याबरोबर 
मुरादेवीन एकदम कपाव्झस आंठथा घातल्या 
आणि ती अधेवट आपल्याशी व अधेवट 
बृंदमालेस म्हणाली, “ इतक्या लवकर कशी 

बाई दादाला आणखी आईला माझी आठ- 
वण झाली ? जा, त्यांना सांग कीं, मी सुख 
रूप आहें असें सांगा. प्रत्यक्ष गांठ ध्यायला 
मला कांहीं वेठ नाहीं. ?” तें उत्तर ऐकून 

वृंद्मालेला फार आश्चर्य वाटलें, आणि रात्रीं 

काय भाषण झालें ? 

| व्याला भेटण्यास आणपष्यास सांगितलें, 
पुनः चाणक््याल्ा तिनें जेव्हां मुरादेवीचें | 

द्ज 
उत्तर सांगितले, तेव्हां त्याढ़ाद्दी बरेंच आश्वये 
वाटलें; तथापि थोडासा विचार केव्याप्रमार्णे 

कहून त्याने एक भ्षृजपत्रावर लिहिलेलें पत्र 
तिच्यापुढें करून म्हटलें, “ बृंदमाले, कांहीं 

हरकत नाहीं, पण तूं एवढ माझ पत्र तिच्या 
स्वाधीन करच, माझ्नी अशी खात्री आहे 
कीं, हैं पत्र वाचतांक्षणींच ती मला भेटायला 
बोलावल्याखेरीज राहणार नाहीं, ” दृंदमालेनें 
प्रथम त्यांत कांहीं अर्थ नाहीं असे त्याला 
म्हटलें; परंतु ती भिडस्त, त्यानें फार आग्रह 
केल्याबरोबर तिनें तें पत्र घेऊन मुरादेवीच्या 
हातांत पोद्दोंचविण्याें कबूल केलें व दुसरे 
दिवर्शा तें पत्र मुरादेवीच्या ह्ातीं दिलेंही, 

तें पत्र मुरादेवीनें त्रासिकपणानें घेतलें. 
काय कुठले आणलें आहे असे ती पुटपुटली; 
परंतु काय चमत्कार ; तें वाचून पाहण्याबरो- 
बर तिची चर्यो एकदम बदलली आएि तिनें 

मग 
त्या पत्रांत काय असेल तें असो ! 
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काय भाषण झालें ? 

दमाला फार चकित 

झाली, आपली घनीण 

अशा प्रकारें राजसेवेंत 

निमम्त झालेली असतां 

चाणक्यासारख्या अनो- 

ण्यास वेछ काढील असें 
तिला मुर्थीच वाटलें नब्हतें, आणि तें पत्र 
तिच्या द्वातीं दिलें तेन्दां मुरादेवीनें जो आवि- 

भाव केला, तो त्रासिकपणाचाच होता: परंतु 
पत्र उघट्टन पाहतांक्षणींच तें सर्वे बदललें, 
तिच्या चर्यवरली त्रासिकपणाची कछा एकदम 
नाहींशी होऊन चर्या प्रफुछ्ठित झाली व एक 

प्रकारची उत्सुकता उत्पन्न झालेली दिसली. 
अथोतच चाणक्यानें त्या पत्नांत एवंढें काय 

! लिहिलें असावें बरें, असे वाटन ब्रंदमाला 
५ १९) छखी व्राह्मणास भेट- आपल्या स्वामिनीकडे साकांक्ष दृष्ट्रीनें पाहूं 

लागली, व म्हणाली, “ त्यांना इकडे आणा 
म्दृणतां, परंतु केब्हां आणखी कुछ आणूं १ ० 
मुरादेवीनें तें पत्र पुन एकदां वाचरले आगि 
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पुनः ती बृंदमालेस .म्हणाली, “ बृंदमाले, हें 
पत्र लिहिणारा ब्राह्मण तुला कसा व कोठे 
भेटला ? त्यानं तुला तूं माझा. सखी म्हणुन 

 कस॑ ओन््खलं १ त्यान॑ तुला काय सांगितल १ 
तो आतां कुठें आहे ? तो पाटलिपुतन्रांत केब्हां 
आला १...... हा 

बवृंदमालेस वाटलें कीं, आपत्या स्वामिर्नाचे 
है प्रश्न कीं सरणारचं नाहींत, आणि त्या 

प्रश्नांवरून असेंही पण तिच्या लक्ष्यांत आलें 

कीं, त्या ब्राह्मणास भेटण्याला मुरादेवी अत्यंत 
उत्सुक झाली असावी., तेन्हां आतां आपण 

तिचे स्व प्रश्न विचारून संपेपयेतसुद्धां न 
थांबतां भराभर उत्तरें दकन टाकावीं. असा 
विचार करून तिनें, “ हा ब्राह्मण मला 
आपल्या ग्रुरूच्या घरीं भेटठला, तो कैलास- 
नाथाच्या मंदिरांत उतरलेला आहे. माझी 

आपल्या ठिकार्णी पूर्ण निष्ठा आहे हें. पाहून 
आपला विश्वासही मजवर असलाच पाहिजे 
असा त्या। सहजच तक केला व मला एकी- 
कड़े गांदून ही पत्रिका आपल्या हातीं द्यायला 

सांगितरं, आपण कोण, कोठले व इकडे कां 

आलों, हें त्यानं मला आधींच सांगितल्यामुकें 
मीही कांकू केले नाहीं. ” असे सवबे सांगि- 
तलें, तें ऐकून मुरादेवीस आता समाधान 
झाल्याप्रमाणेंच द्सिलें, व “ ब्राह्मणाला भेटा- 
यच॑ तर खास: पण त्याला केब्हां, आणि कस 
आगाव॑, हाच काय तो कठिण प्रश्न आहे, आणखी 
इकडे महाराज तर आता मला आपल्यापासून 

क्षणभर सुद्धां दूर होऊ देत नाहींत. ” अर्से 
अर्धवट आपतल्याशीच व अधघवट बृंदमालेस 
ऐकूं जाई अशा प्रकारें ती पुटपुटली, नंतर 
वृंदमालेस म्हणते, “ त्याला तूं इथें भोजना- 
सच बोलऊाव-नव्हे आपत्याला रहायालाच 

बोलावलें आहे असें त्याला सांग, तो येथें 
यज्ञशालेंतब येऊन राहील, म्हणजे मग वाटेल 

चंद्रगु पते. [ प्रकरण 

महाराजांना निद्रा लागली म्हणजे मग संधि 
साधून मी येईन. ब्राह्मण येथें संनिघच 
असला, म्हणजे मग वेढेची अडचण नाहीं, 
नियामेत वे मला कशी सांगतां येणार ? ?”? 

मरादेवी इतकें बोलते आहे, तों मह्लराजां- 
कट्टन मुरादेवीस खरोखरीच आमंत्रण आलें 
आणि ती घाईघाईनें तेथून निधून गेली. मात्र 
जातां जातां तिनें वृंदमालेस, “ मीं सांगि- 
तत्याप्रमार्ण त्या बाह्मणाला येथेंच यज्ञशालेंत 
येऊन रहायला सांग, ” असें बजावून गेली. 

आपल्या स्वामेनीची ती आज्ञा ऐकतांच 

बृंदमाला फार आनंदली. हैं; एकंदर काय गूढ 
आहे तें काढण्यास आपल्याला आता फार 
चांगली संधि आहे, असें तिला वाटर्ले, दुसरे 

दिवशी लागर्लीच तिनें चाणक्याकडे जाण्याचा 
बेत केला आणि त्याप्रमाणें ती गेलीही., बाटेनें 

जातांना हा सबे प्रकार आपण वसुभूतोँस सां- 
गावा कीं नाहीं, याबदल तिध्या मनांत विचार 
चाललाच होता, चाणक्याची तर सांगी अशी 
कीं, वसुभूतीस आपण कोण, काय हैं सांयूँ 

नये. अशा स्थितीत आपण काय करावें, या 
विवंचनेंत असतांच ती वसुभूतीच्या विहारा- 
जब गेली. या वेढ्ीं तूं इकडे कशी, असें 
आपणास भगवान् वसुक्षतीनीं विचारलें तर 
आपण काय उत्तर ग्रार्वें असेंहीं तिला वाटलें; 
परंतु क्मंघमसंयोगानें तो प्रसंग तिजवर 
आला नाहीं. वसुभृति भिक्षेसाटी नगरांत 
गेला होता आणि सिद्दार्थकह्ी , विहारांत 
नव्हता. तेब्हां एक प्रकारचें दडपण मनावरून 

उत्तरलेंसें वाटून ती श्रीकेलासनाथाचे मंदि- 
रांत गली, 

आये चाणक्य आप़लीं प्रातःकर्मे करून 
नुकताच कांहीं विचार करीत बसला होता, . 
इतक्यांत ब्रंदमाला तेथें जाऊन पोंचली व 
व्यास म्हदृण्ते, “ ब्राह्मणश्रष्ठ, आपल्याला : 

धशी संधि साधून भेटतां बोलतां येइल. माझ्या यजमानणाीनें आपलें सगे सामान घेऊन... 
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च तिकडे आपल्या मंदिरांत बोलावर्ल आहे. 
तेथेंच यज्ञशालेंत आपली राहण्याची व्यवस्था 
'केली जाईडल आणि फुरसत सांपडेल तेब्द्वा 

देवी आपल्याशों गोषश्टी सांगायला ब तिच्या 
पितुगहावें इतत विचारायला येईल, ” तें 
ऐकतांच आये चाणक्यानें आश्चयचकित 
शील्याप्रमाणें दाखविलें, वस्तुतः पहातां त्याला 
विशेष आश्चर्य वाटलें नाहीं, जें काय आश्चर्य 
वाटर्ले तें फक्त आपल्यास तिकंडे राहण्यास 
बोलावलें याबदलूच होय,. आपली भेट मुरा- 
देवी घेईल किंवा नाहीं याबदूल त्याला मुर्ींच 

दंका नव्हती, ओैसें त्या वेब्च्या त्याच्या 
वतेनावरून दिसलें: परंतु यज्ञशार्लेत राहण्यास 
चलण्याविषयाँचा निरोप ऐकतांच, आपल्या 

अपेक्षेच्याही फार परलीकडे गेलें अर्स त्यास 
वाटलें, आणि आता आपण काय करावें 
अशञ्ञी त्यास पंचाईत पडली, ज्या राजाच्या 
कुछाचा विध्वंस करण्याबदुल आपण प्रतिज्ञा 

केली, त्याच राजाच्या मांदिरांत, त्याच्याच 
यज्ञशालेंत जाऊन, त्याचेंच अन्न खाऊन 
त्याच्याविरुद्ध कारस्थानें करावयाचीं, हा 

विचार मनांत येतांच त्याला कर्सेंसेंच झालें, 
शिवाय त्याला असेंही वाटलें कीं, आपण 
प्रत्यक्ष राजमंदिरांत यज्ञशर्लेत जाऊन 

राहिलों तर आपल्याठा कोणी तरी ओब्ठखणें 
अगरदी साहजिक होय, राजसभेंतून आपण 

राजास शाप देत गेलों, त्यास फार वर्ष 
झालीं नाद्वीत, तेग्हां जरी आपल्या प्रतिज्ञां- 
कड़े ।किवा शापांकडे कोरी लक्ष्य दिलें नाहीं, 
तरी आतां आपण अन्य वेषानें प्रत्यक्ष राज- 
मंदिरांतल्या यज्ञशालेंत येजऊन राहिलों आहों 
असें पाहिलें कीं, सहैजच कोणासही आपल्या- 
बहुल शंका येणार, तेन्हां आपल्या स्वतःच्या 
रक्षणदृश्टनें आणि आपण जें काये कर- 
जार, त्याला अनुचित म्हणूनही' आपण राज- 

मंद्रांत जाऊन राह्टूं नये आणि अन्नग्रहण तर 

काय भाषण झाल : ५ 

मुठींच करूं नये, असा त्यानें आपल्या 
मनाचा निश्चय केला; परंतु बरंदमालेस उत्तर 
काय याव तें त्यास सुचेना, शेवर्टी त्यानें 
तिला अस तर सांगितलेंच कों, “ मी आतां 
तुझ्याबरोबर येत नाहीं, सायंकाऊीं येईन, 
देवीची तेव्हां गांठ पडली तर घेईन आपि 
पुनः मोठ्या प्रातःकार्ठी मी आपला निघून 
येईन, मला तेथें कायमर्चे राहणें होणार नाहीं, 
भगवान् केलासनाथाचा आश्रय टाकून, दुसरा 
आश्रय कोर्णी पत्करावा ? सार्यसंध्यादि विधि 
झाऊ का, निघेन सुमारें सवाग्रहर राच्रीला, 
मांदिरा च्या द्वाराशीं येईन, तेथें तूं मला भेट 
आणि कोठे घेऊन जायचें तें घेऊन जा, ?? 

बृंद्मालेस वाटलें होतें की, आपण मुरा- 
देवीचा निरोप सांगतांच ब्राह्मण अगरदी 
धांवत मोठ्या औत्सक्यानें येईल; परंतु तर्से 
न होतां ब्राह्मगानें असा थोडासा निक्षून 
उलट निरोप सांग्रितला, तेब्द्ां तिछा फार 

न 

आश्चय बाटलें; परंतु तें तिनें बोदन दाख- 
विलें नाहीं, चुसतें “ बरें आह ” असें म्हणुन 
ती चालती झाली, ह 

परत गेल्यानंतर मुरादेवीची व तिची पुनः 
भेट झाली नाहीं, अथोतच रात्रीं आये 
चाणक्य आला तर त्याला आणून यज्ञशालूत 

बसबून ठेवर्ण आपलें काम आहे असें समजून 
तिनें त्याप्रमाणें करण्याची योजना केली, रांत्रीं 
ठरत्या बेढीं आये चाणक्य आला व त्यास 
तिन यज्ञशालेंत नेऊन आसनादि उपचार : 
करून बसविलें, चाणक्य मुरादेवीची वाट 
पहात बसला, बृंदमालेन तो आला असल्या- 
बहुलचा निरोप मुरादेवीच्या कानावर कसा 
तरी पंहंचविद्य होता. त्यामुब्ड मुरादेवी 
तिकडे येऊन त्यास भेटण्यास उत्सुक होतीच, 
राजा धनानंदाचा डोढा लागला आहदे असें 
पहातांच तेवढी संधि साधून मुरादेबी मध्य- 
रात्रीच्या आधी कांहीं वे यज्ञशालेंत आदी, 
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'आणि तिनें चाणक्याची भेट घेतली, आप- 

ल्याला जें कांहीं सांगावयाचें आहे, तें एकांतां- 
तच सांगितलें पाहिजे, नुसतें सांगतां येणार 
नाहीं, असें त्यानें सुचविल्यावरून तिनें त्यास 
एका बाजूस नेलें आणि त्यांचें दोधांचें बराच 
वेठछ भाषण झालें, त्या भाषणांत परस्परांनीं 
परस्परांस काय सांगितलें असेल, तें त्यांचें 
त्यांसचस ठाऊकः पर॑तु दोघांचेंही भाषण 
संपल्यानंतर मुरादेवी जातां जातां चाणक्यास 
म्हणाली, “मला अस॑ साहास्य मिव्शरूं, तरी 
उत्तम, न मिलछालं तरी माझ्ी मी प्रतिज्षै- 
प्रमाणें सबवे काये शेवटास नेऊन पोहोंचवायला 
पकी तयार आहें. माझा उपक्रम सुरू सुद्धां 
झाला आहे, आणखी थोडेच दिवसांत त्याचें 
पाहिलें फल दृष्डीस पडेल, आपण ह्ाणतां तें 
जर सिद्ध झा तर मग आणखी काय 
पाहिजे ? परंतु मी रात्रीं पुनः इथें थेईंन 
असा नेम नाहीं, मला आतां तर गेलेंच 
पाहिजे, उदईक आपण इथें या, मी पुनः 
भेटेन आणि मग त्याबदहुल विचार करूँ. 7 
इतकें बोठून ती तेथून झटकन् निधन गेलो, 
शेवटव्या भाषणावा बराच भाग-तोही प्रारं- 
भींचा-द्रंदमालेनें स्पष्ट ऐकेला आणि तिच्या 
डोब्य्यांपें एकदम लक्कन झालें. महाराज 
धनानंदानें आपल्या स्व्रामिनीवर पूव॑वत् प्रेम 
करण्यानें सुरू केलें, तेन्हां आतां ती आपला 
त्याच्यावरला सववे राग विसरून गेली असेल, 
आणि थोच्याच दिवसांत पुनः पूर्वेवत् तिची 
स्थिति होईल असे नुकतें तिला कोर वाद 
लागले होतें: परंतु आतांच्या तिच्या स्वामि- 
नीच्या बोलण्यावरून तो आपला सगव्या भ्रम 
होता असें तिला बाटलें, “ माझा उपक्रम सुरू 
सुद्धां झाला आहे. आणखी थोडेच दिवसांत 
त्याचें पहिलें फछ दृष्टीस पडेल, ” असें जें 
ती म्दणाली तें काय ? असा भश्न तिच्या 
मसंनांत उभा राहिले आंणि ती एकदम 

चेबेगुस- [ प्रकरण 

अगदीं विचारांत मम्न झाली, बृंदमाला अतो” 
नात पापभीरू, अधमेभीरू आणि भोव्ठीही 
होती, तिच्या स्वामिनीला तिचा हा स्वभाव 
पका ठऊक होता, तेव्हां अलीकडे ती 
आपसल्या कारस्थानांत तिला मुब्गेच घेत नसे, 
अगदों सालिक ब्ृत्तीचीं जीं कामें किंवा ज्या 

कार्मांत आपला हेतु वाइंट आह असे मुलोंच 
दिसून येणार नाहीं, अशीं कामें बृंदमालेला 
ती सांगत असे आणि दुसच्या कामाला दुसच्या 
परिचारिका असत, कारण एक तर कांहों लबा- 
डोचें काम कर म्हणून सांगितलें, तर ही कराव- 
याची नाहीं; आणि यदाकदाचित् आपली आज्ञा 
म्हणन केलें, तर तें अशा प्रकारें करावयाची 
को, त्यांत हजारों प्रकारच्या चुका होऊन 
सारेंच भांडवल बाहर फुटाक्याचें, सरब्ठ 
मागोनें जाणारी व आपल्या स्वामिनीच्या 
ठिका्णी अत्यंत दृढ भाक्ति असंलली अशी 

ती होती. स्वामिनिष्ठ व प्रामाणिक सेवक या 
दृष्टीनें तिची योग्यता फार सोठी: परंतु ज्या 
प्रकारचें काये मुरादेवीला करावयाचें होतें, 
त्याला तिचा उपयोग मुर्ठींच नव्हता, उलट, 
झालें तर तिच्या भेल्पणानें नुकसान व्हाव- 
यार्चें. हें सवे जाणून त्या धूते मुरादेवीनें तिला 
तसलया कामांत घालावयाचें नाहीं व आपडें 
काय चाललें आहे, आणि आपण काय कार- 
स््थानांत गुंतला आहोंत, हैँ तिनें तिला पुरतें 
कढूं दिलें नाहीं. 

अशा स्थितीत इंदमालेनें वर्राल उद्गार 
ऐकले, तेव्हां तिचें मन एकदम दचकत्या प्रमाणें 
झालें, एकूण आपली स्वामिनी आपल्या पू्व- 
प्रतिज्ञेप्रमाणे राजकुलाच[ विध्वंस करण्याच्या 
उद्यागांत आहे काय £ राजाचें प्रेम पुनः मी 
आपल्यावर ओदून घेण्याचा प्रयत्न करीन, 

. त्याला आपल्या पाशांत पक्का ग्रफर्र्वानि 
आणि मग मास्या मनोंदयाप्रमाणं सबे गोष्टी 

घडवबून आणून माझी प्रतिज्ञा खरी करीन,. 



११ वें. चाणक्याय कारस्थान. 84 

असें ती बंदिवासांतून सुटल्या दिवसापासून, 
सौमाल्याला यौवराज्यामिषेक झाल्या दिंवसा- 
पासून, बे।लत आली, तें ती अद्यापि विसरली 
नाहीं काय १? आजच्या या बोलण्यावरून ' 

अथोतच विसरली नाहीं असें झालें, असें पाहून 
तिच्या अंगावर शहारे आले. राजवशावर 

कांहो तरी भयंकर अनथोपात होणार काय १ 
एक्रूण भगवान् वसुभृर्तीनीं सांगितत्याप्रमाणें 
गहकलहाचें आरिष्ट या पाटलिपुत्रावर येणार 
ना ? असे नानाप्रकारंच दुःखकारक विचार ' 
तिच्या मनांत येऊन ती स्तब्ब उभी 
रॉहिली होती. 

प्रकरण ११ वें. 

चाणक्याचे कारस्थान. 

रादेवीनें आपल्या कप- 
टनाटकाचा पहिला प्रवेश 

केला त्या दिवसापासून 

राजानें असा निश्चय 
केला कीं, आतां आपण 

मुरादेवीचें. अंतः्पुर 

साडून कर्धीच को 

जावयाचें नाहीं. मुरादेवी खरी कुलीनाची 
कन्या दिसते, आपकें प्रम आज तिच्या 

ठिकाणी आदे म्हणून मंडकीनीं जसा तिचा 

द्वेष आरभून आपल्या जीवापयेतही पाव्य 

आणली अहे, त्याप्रमाणें सतरा अठरा वर्षो- 

पूबीही या गरीब विचान्या मुलीचा विनाकारण 

द्वेष करून हिच्याबहुल आपत्या मनांत संशय 

उत्पन करविछा आणि आपणही मूखाश्रमाणें 

त्या संशयावरून तिच्या पोराची हत्त्या कर- 

विली आपि तिला तुरुंगांत टाकलें, याबइल 

त्याला आतां वाईट बाटूं छागूलें, आज आप 
ल्यास तिची खरी किंमत किती आहे हैँ समजून 

आलं आहे., तर आतां तरी आपल्याकडृन (त्॒ला 

पूण सौख्य द्यावयाचें, असा त्यानें आपल्या 
मनाशीं बेत केला, आपल्या जीवाला कांहीं 

तरी बरें वाईंट करण्याचा आपल्या दुसच्या 
राण्यांचः विचार आहे, हैं एकतरांक्षणींच, 
त्याचा पहिला विचार त्या सवाचें पारिपत्य 
करावें असा होता; परंतु मुरादेवीनें त्याचा 
निषेध केला, ती म्हणाली, “ मद्वाराज, 
दासीनीं सहजगत्या ऐकलेल्या गोष्टी आप- 
ल्यास येऊन सांगितल्या, त्यांवर सर्वेधैव 
विश्वार्स ठेबून कस॑ चालेल | न जार्णों तें 
कदाचित् सग्यंय खो असेल, किंवा 
दासीनीं कांहीं तरी ऐकून काहीं तरी येऊन 
सांगितरं असल, माझी सुमातिका स्वतः कर्घी 
कांहीं बनवून सांगायची नाहीं; पण तिच्या 

ऐकण्यांतच जर चुकी झाली असली तर ४ 
महाराज, एकवार माया बाबतीत आपल्या- 
कडट्टन अबिचार झाला तेवढा पुरे, कोणालाही 
आता विनाकारण शिक्षा, मी तर कांदी 

जाणुन बुजून होऊं द्रायच्री नाहीं. आपण जें 
कांहीं ऐकलं त्याला प्रत्यक्ष पुरावा पाहिजे तो 
मिव्शाला, तर आपण काय वाटेल तें करायछा 
समर्थ आहांच, ” 
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मुरादेवी हैं से बोलली त्या वेलहीं तिचे 

हावभाव व _नेत्रकटाक्ष जर कोर्णी पाहिले 

असते, तर पहाणारास अ्से वाटलें असतें 
कीं, ही निःपक्षपातित्त आणि दयाशीलत्व 

यांची जशू काय मूर्तिच आदे. आणि 
राजास तर तिचें तें बोलणें इतके 

झुद्धपणार्चे वाटलें कीं, त्यानें तिची तिच्या 
सरव्डपणाबहल व भोक्ेपणाबहुरक फारच 

स्तुति केली व “ तूंच म्हणते अआहेस, 

म्हणून मी आपला सध्यां स्वस्थ बसतों: बाको 
ज्यांनीं अनेक खोत्यानाव्या गोष्टी सांगून माझ॑ 
मन तुझ्याविषयीं कलषित केले, त्या आतां 
तुझ्यावर माझ मन जडलुं आहे, तेव्हां मागलीं 
सग्ी कृष्णकारस्थानं बाहेर पडतील, या 

भयान॑ काय करतील, आणि काय नाहीं 

याचा नेम नाहीं: तथापि कांहीं तरी प्रत्यक्ष 

पुरावा मिकेपय॑त थांवा म्हणतेस, तर तुझ्या- 
साटीं थांबतों. माइझ्या मनाची तर पक्की 

खात्री होंऊन चुकली आहे कौं, सुमतिकेन 

सांगितलेली हकीकत पृ्णपर्णं खरी आहे. ” 
अरे म्हणून त्यानें तिला मोक्या श्रेमानें 

आलिंगन दिलें, 

मुरादेदीला तेवव्यानें फार आनंद झाला, 
आपकले ग्रह सध्यां चांगले उच्चीचे आहित, 

आपण जें काय करण्यास हात घालूं तें सब 
सिद्धीस जाणार असे तिला पूर्णेप्णें बादू 
लागलें; तथापि या विचारानें फुशारून जाऊन 
आपण आपल्या मनाची समता बिघड॒वूं देतां 

उपयोगी नाहीं. जें काय करणें तें पूणे विचा- 
राअंतों केलें पादिजि, आणि पाऊल अर्स 
टाकलें पाहिजे को, तें मार्ग घेण्याची पाछी 
म्हणून येतां कामा नये. असा एकंदर विचार 
करून ती राजाचें मन इतर सपत्नींविषयीं 
अधिकाधिक कलषित करण्यासाटीं ज्या ज्या 

योजना कर, -थाच्या त्या त्या करण्यांत गुतली. 
चाणक्यायें व तिचें का. भाषण व्हाव- 

चंग्रगुप्त. [ प्रकरण 

याचें तें झाल्यानंतर तो तिच्या अंतःपुरांतून 
बाहेर पडला, तेव्द्यां त्याच्या आनंदास पारा- 
वारच नाहाँसा झाला, पाटलिपुत्रांत पाऊल 

घातल्या दिवसापासून इतक्या थोड्या अव- 
धींत, आपल्या खीकृत कार्योंत यश येण्याला 
अनुकूल अशा इतक्या गोष्टी घड्टन येताल, 

असे त्यास मु्यींच वाटलें नब्हतें; परंतु त्वी 
घड़न आल्या, तेब्हां मग त्यात्न आंनंद झाला 
असल्यास त्यांत नवलू काय £ मुरादेवी आप- 
णास पुणे साहाय्यकारी होईल, याबहुल तर 
त्याला मुत्ठींच शंका राहिली नाद्ीं, आणि 

जी एक गोष्ट अद्यापि तिर्ला त्यानें सांगितली 
नव्हती, ती सांगून तिचा पूर्ण पुरावा दिला, 
म्हणजे ती आपला हेतु साध्य करण्याकरितां 

अमुक एक साहस करणार नाहीं असें मुर्झींच 
नाहीं, देंही पण त्यास पक्के ठाऊक हूोतें. 
आपल्यास भोगाव्या लागणान्या यातनांबइल 
सूड उगधिण्याचा देतु जर एकपट साहस कर- 

वील, तर आपल्या मुलाला सिंहासन मिल्यून 
देण्याची व त्याच्या डोक्यावर सम्राटू-चक्र- 
वर्तोची छत्रवामरें पहाण्याची गह्त्त्वाकांक्षा 

दसपट नन्हे शतपट साहथ करवील, हैं जाणू. 
नच त्यानें आतां काय तो उपक्रम करावयाचा 
असा निश्चय केला. तेव्हां आता पहिली गोष्ट 
काय करावयाची, याचा त्यानें विचार चाल- 
विला. आणि असे ठरविलें कीं, प्रथम राज- 

गृहीं व् वेठप्रसंग पडल्यास राजाच्या समो- 
रही अगदी उधघडपणें जाण्यायेण्याला मार्गे 

करून ठेवावयांचा, आपण उचघडपणें जाऊँ 

येऊं लाग<ं तर, अर्थात कांहीं तरी लोक, 
* हा राजसभेंतून अपमान दहोऊन गेलेला व् 

जातांना राजास शिव्याशॉप देणारा ब्राह्मण ” 
असें ओछ्खतील, तेग्यां आतां आपणास तें 
कसे टाठतां येईैल याचा विचार प्रथम केला 
पाहिजे, आपण० रागाच्या भरांत कांहीं तरी 

बोललों' तें राजानें किंवा ह्याच्या मुत्सयांनीं 
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अथवा पंडितांनीं मनांत आएं नये, अ्से 
-म्हणून एकवार आपला पक्ष खालीं करून 
च्यावा व अशा तहेनें लोकांच्या डोब्व्यांत 
धूल टाकून आपला कार्यभाग करून ध्यावा, 
हा एक मांगे; किंवा आपण तो ब्राह्मण 
नव्हेच, आपण मुरादेबीच्या बंधूच्या राज्यांत 
ह्भिचलाच्या परिसरांत मरुद्रतीच्या कांटीं 

आश्रम घालून रहाणारे व्राह्मण. मुरादेवीच्या 
भावानें आपल्या स्वाघधीन केलेन्र्या त्याच्या 

कुमाराचा विद्याभ्यास झाला, तेब्हां तीथयात्रा 
करून त्याच्या शिक्षणाची पूर्णता करून घेण्या- 

साठीं त्या मुलाबरोथर आलों आहों असें सांगून 
लोकांस फसवार्दवें, हा दुसरा मार्ग; किंवा जें 
ज्या वीं उउयोगी पडेल तें त्या वेछीं करून 
वेछ मारून नेंऊन आपने काये साधावें हा 
तिसरा मार्ग, यांपेकीं काणता मार्ग या वेढ्ीं 

स्वीकारावा याचा चाणक्यानें आपल्या मनांत 
बराच खल चालवबिला आणि शेवर्टीं द्वी तर 
गाष्ट त्यान ठरावेलीच को, वसभूतीला आतां- 

पर्यत जें आपण सांगितलें तें तसें नब्टे, 
आपण खरोखर ऊकिगतराजाकट्टन मुरादेवीची 
अवस्था काय अहि ती जाणून पभेभ्याकारितां 
आलों हातों: आता ती सबे हक्कीकत कछली 
आंहि, तेव्हां परत जाऊन त्याला येथील सब 
हकीकत फार चांगली आदि, मुरादवीचे ग्र 
आता चांगले झाल आहित, वंगैरे सांगण्यास 
'परत जातों, त्यांनींच जर पुनः: कांहीं कार- 
'णानें आपल्याला इकडे पाठविऊ; तर आपण 
येऊं, आणि आलों म्हणजे पुनः" आपल्याकड़े 
येऊन भेटेनच असे सांगावें. आणि आतां- 
'पयत आपण खुरी हकीकत लपबून ठेविल्या- 
बहुल क्षमा असाबी) आपली खरी स्थिति 
'एकदस परकक्याजवछ सांगूं नये अशी नीतिच 

आहे वगरे वगैरे बालन त्याला गार करावें: 
वसुभूतीला आपल्या पक्षाला चिकटन धरला 
पाहिजे, त्याची व आपली मैत्री जुब्दली 

१०१॥ 

चाणक्याचें कारस्था न. 3३ 

आह ती आपल्याला कोणत्या तरी प्रसंगीं 

फार उपयोगी पडेल, त्यांतून सिद्धाथेक तर 
खचितच हरकाम्या आहे, असा विचार करून 
त्यांन विहारांत जाऊन वसुभूतीला म्हटलें, 

मला आपल्याजब्ठ कांहीं एकांतांत बोला- 
यच॑आहे, ” वसुभृतीनें त्यास एकीकडे 
नलें, तेव्हां चाणक्यानें मन मोकर्छ करण्याचा 

विलक्षण आवब घादून व वसुभतीसारख्या 
शरमेपरायण व॒सत्यप्रिय. भिक्षुशी आपण 

इतका वेछ प्रतारणा केली याबहल आपणास 
अतानात पश्चात्ताप द्वातो आहे अर्से दाखवून 

व्यास, आपत्या स्वतःबद्बल नवीन बनवेलेली 

हकीकत सांगून झाल्या अपराधाबहुल क्षमा 

मागितली, त्याचें तें एकंदर भाषण इतकें 
चातुयाचें झालें कीं, वसुभूति बिचारा पूर्णपर्णे 

६6६ फसला व उलट चाणक्यास म्हणतो, ' ब्रा- 

ह्मणश्रष्टा, कांहींसद्धां हरकत नाहीं, परक्या 

स्थर्ल्गी गेल्याबर शहाण्या माणसानें आपण कोण 
काय, काय कारणानें येथें आलों, दँ सहसा 
सांग नये अशी नीतेव आहे ” अस वॉीलून 

चाणक्यातच समाधान वसुभतीनें केले; तथापि 

वसुमृतीसारख्या बुद्धमिक्षला, कीं जो कथधीच 
असत्य मागोनें जाणार नाहीं, किंवा असत्य 
भाषण करणार नाहीं, अशा पवित्र बद्ध मिक्षृ: 

जवबद् आपण असत्य भाषण केले याबहूल 
आपल्याला इतके वाइट वाटतें आह अस 

चाणक्यानें दाखविलें की, कांदों वणन करून 
सांगतांच यावयाचें नाहीं, अथॉतच वसुभति 

पुनः तव्याच्या एकंदर भाषणावर फसून त्यानें 
त्य.चें वार्वार वारंवार समाधान केले. इत- 
क्यांत ब्रृंदमाठा तेथें आली, तेव्हां तर चाण- 

क्यास पश्चात्तापाचें भरतेंच आलें. “मी 

कोण आगणि पाटलिपुत्रांत कां आललें, हें मीं 
हिला सांगितलें, तेव्हां तिन मा मदत करून 

माझी व आपल्या स्वामिनीची भेट करून 
दिली. माझा कार्यभाग झाला., मला माया- 



ज्छु 

देवानें पाठविल्यासारखी कांह। तरी चांगलोी 

वबाता घऊन मी परत जाणार, यांत मला 
किती तरी आनंद आहे., परंतु या आनंदाचें 
खंरं खरें मछ, ही आपली फार उत्तम शि- 
ध्यीण वृदमाला हाय, [हिला मां आपली खरा 

हकीकत सांगतांच हिनें मठा साह/ख्य कर- 

ण्याचें व आपल्या यजमानणीची भट करून 
देण्याचें कबूल केले, ” असें म्हणून त्यानें 
तिची अतोनात स्तुति करण्यास प्रारंभ केला 
ती स्तुति अशी कला कीं, द्रंदमाला त्या 
स्तुत्योघांत गट॑ंगढ़या खाऊं लागून ज्या 
कार्योकरितां आडी होती ते जणूं काय विस- 
रूनच गेली, नंतर चाणक्यानें त्या दोघांस 
म्हटलें, “ आतां आपण परत आपल्या 

आश्रमांत जाता आपल्याला बरेच 
दिवस झाले, तेनन्हां आश्रमाचे कुलपति 
रागें भरताल, आणि किरातराजासही काझजी 
वाटल, ?” अर्से तसें बोलन त्यानें त्या म॑ड- 
व्ँचा निरोप घतला व एउढेंद्री बोदन 2विले 

का, “किरातराजा च्या मनांतून आपल्या पुत्रास 
म्हणज भुरादेवीच्या। भाच्यास पाटलिपतन्रास 

कांहीं दिवस राजधम शिकश्यासाठीं किंवा 
देशपयटन करण्यासाठीं पाठविण्याचा विचार 
आहे. त्यानें जर मला त्या मुठाला घेऊन 
येथें येण्यास सांगितले, तर मी त्याच्याबरोवर 
येण्याचा संभव आहि. आलों तर आपल्याला 
भेटल्याखेराज राहणार नाहाँच, ” 

चाणक्य याप्रमाणें बोलत असतां थो- 
ड्याच वेव्यांत वृंदमाला व्या स्वुतिग्रवाह्ममुद्ें 
वाहून गेली हाती ती थोडी सांवरली आपि 

चाणक्याचें आणि मुरादेवीचें जें शेवटलें बोलणें 

विचारलें तर हा ब्राह्मण आपल्यास काय तेों | 
खरें सांगेल काय ? निदान त्यानें तसें सांगि- 
तले नाहोीं नह तरी काय म्हगता त॑ तर पाहू, 

असे मनांत योजून ती त्यास म्हणते, “ब्राह्म- 

चद्रगुप्त. 
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णश्रेष्ठि, आपण निघतेवेद्ीं मुरादवी आप- 
ल्याला काय म्हणारी त सागाल काय ? मां 
अथवट ऐकलें, आणि तेव्हांपासूनच आपली 
गांठ पडतांक्षणीं आपल्याला त्याबदुल, विचा- 
रायचें असा मीं बेत केला होता, आता 

आयतीच संधि आली म्ड॒णून विचारून चेतें.?? 
“ मुरादेवी ? मुरादेवी आपत्या बंधूला, 

आणखी मात॒ःश्रीला काय निरोप सांगायचे ते 

सांगत होती, कोणी आपल्या माहेरी जायलछा 
निघाला, कीं बायका काय निरोप सांगत 
असतात, तुला माहीत अहेच, त्यांतलेच 
निरोप सांगत होती. माइ्या ते सगे लक्ष्यांतः 
सुद्धां राहिले नाहींत, एकंद्रीत सगव्यया निरो- 
पांचा इत्यय एढाच होता कॉ, मी माँ 

अगदी सुखांत आहें. गल्या सतरा अ०र। 
वर्षात जो काय त्रास झाला, त्या सगव्याची 
अगदों पृर्णपं आतां भरपाई होते आहे 
तेन्हां हे सुखाचे दिवस आले आहेत, ताँच 

तुम्ही कीणी येऊन हा सुखसाहब्ण पाहून जा. 
निदान माझ्या भाच्याला तरी पाठवा, अशाच 
प्रकारंचे निरोप सांगत होती, निरोप दुसरे 
काय असायचे बायकांचे आपल्या माहेरच्या 
माणसांना १ ” 

'छेछे | ” बंदमाला त्यावर एकदम 
म्हणाली, “ हा निरोप नन््हें, * तिकड़ून 

तुम्ही म्हणतां ती मदत आली, तर अओकच; 

नाहीं तर मी आपल्या प्रतिज्षेप्रमाणें कराया 
तयारच आहें, ” अशा। अथाचें जें ती कांहीं 
बोलली तें काय तें सांगा, तुम्ही अगर्दी 
जायला निघालां तेद्यां हे शब्द ती म्हणाल्याचें 
माइ्या कानीं पडलें, ”_ ' 
 तें एकतांच चाणक्य किंचितू चपापला, 

परंतु तें आपलें चपापणें बाहेर न दाखवितां 
आपसत्याशाच पुटपुटल्याप्रमाणें करन म्हणतो, 
“ प्रतिज्ञा  आणखी तिकडली मदत ” असे 

शब्द तिच्या तोंडून ननिधघाल अपल्यार तर 
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कांहीं बोआ असे शब्द आठवत नाहींत, 
षण,.. पण...पण ती असें म्हणाली खरी 
कीं, या वेल्ीं महाराजांची मर्जी कायम राह- 

प्याकदितां तिकड़न कीणी तरी येऊन माइया- 
जब राहायला पाहिजे म्हणज माझा निभाव 

लांगेल, नाहीं तर महाराजांची माइ्यावर पुनः 
मर्जी बसली हैं पहातांच माझा मत्सर करूं 
लागलेल्या माइ्या सवतो माझी काय अवस्था 

करतील आणि काय नाहीं याचा नेम नाहों. 
तेन्हां माइया मायेचें कोणी तरी माणस मला 
जपायला सध्यां पाहिजे आहें. आजपर्येत 
कीणी नाहीं आलें तर नाहीं, पण आता या 
सुखाच्या दि्विसांतदी जर कोणी आलें नाहीं, 
तर मी पुनः त्या माणसांचें तॉडसुद्धां पाहणार 
नाहीं अशी प्रतिज्ञा केली आहे. असें कांहों 

ती बोलली खरी बोआ, आणखी तर कांहीं 

नाहीं, मग यांतलें तूं काय ऐकलें असशील तें 
खरें, मला तिनें असा आग्रह केला आहे कीं 

आपल्या मातु:श्लीका आणखी आपल्या 

भाच्याला चार दिवस इकडे धेऊन यावें 
इतकें आग्रहा्चें निमंत्रण जाऊनही जर कोणी 

आलें नाहीं, तर आपण पुनः माहेरच्या माण- 
सांचें नांव सुद्धां घणार नाहीं, अशी तिची 
प्रातिज्ञा; दुसरे कांहीं सुद्धां नाहों. ” तें 
ऐकून बृंदम!छा आश्चयचकेत झाली, आप- 

ल्याला जो संशय आला होता, तो एकूण 
खरा नव्हे काय ? मुरादेवीनें बंदींतून सुटतांच 
ज्या प्रतिज्ञा केल्या कीं, आपण आतां नाना- 
प्रकार करून आपल्या पतीचें प्रेम आपत्यावर 
ओदून घेऊन त्याच्या सुखांत माती कालूबूं, 
सगव्व्या राज्याचा सुत्यनाश करू आणि राज- 
कुल्मचा विध्वंस कहन आपण आपसल्या महे- 
रच्यापर्का कोणाछा तरी सिंहासनावर बसकूं 
बंगरे जें ती बोलत होती, त्याप्रम्नाणें करप्याचा 
हा पहिलाच प्रारंभ असें आपणास वाटलें, तें 

खोटें काय १ असे तिच्या मनांत येजन ती 

चाणक्याच कारस्थान. 
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पुनः वुचकव्यांत पडली, परतु तिन आता 

चाणक्यास आणखी कांहीं त्यासंबंधानें विचा- 

रले नाहीं. जें काय तिचें तिला वाटत होतें तें 
तिनें आपल्या मनांत ठेविलें 

चाणक्य दुसरे दिवशी निधन गेला 
येथपयत सब ठीक झालें; परतु आता 

पुरढढें कसें 2 येथपयत नुसता शोध करून 
आपल्यास इष्ट अशी अंतःस्थिति मगधांत आदि 
कीं नाहीं एवढेंच पहावयाचें होतें, लें सब 
एक्ट्यास करता आलें, परंतु पुढें काय ! मुर - 
देवीला सांगावयाचें कीं चंद्रगुप्त हा तुझा 
भावा आएपि चंद्रगुप्तास राजपुत्रास योग्य 
अशा लबव्याजम्यानिशी मगधांत आपणून 

त्याला या पुष्पपुरीत आवाष्टत करावयाच, . 
ही सर्व युक्ति बसवितांना ठीक. परंतु ती 
अमलांत कशी आणावयाबी १ आपण द्वरिद्री 

आणि चंद्रगुप्त तर गराख्यांनों वाढविलेला 
था स्थितीत त्याला राजपत्राच्या वेषार्ने 

मगधासारख्या देशांत नेऊन मोक्या थाटाने 
ब लव्याजम्यानिशी ठेवावयाचें म्हणजे सोपी 
गोष्ट नन्हे, आपल्या पर्णकुर्टीत एक कपार्दिक- 
फुटका कपर्दिक-सुद्धां नाहीं, आणि आपणास 

मगधदेशांत कांहीं दिवसपयत त्या राजबिंब्या 

तरुणास घेऊन रहावयाचें आहे, तेन्हां आपल्या 
नसत्य। मोहक भाषणांवर आण चातुयोबर 
भलन केवल एकनिप्लेनें आपडी सेवा कोणी 

करणार न आतांपयंत आपल्यास 
एकट्यास काय वाठेल तें करता आलहें; परंतु. 

यापढ़ें आपत्याला अनेक गुप्त हेर ठेवावे 
लागतील; अनेकांस अनेक तज्हेने संतुष्ट करून 
त्यांच्याकडून आपलीं कार्में करन ध्यावीं लाग- 
तील. हीं सगढीं कार्में करून घर्ण, आणि 
नानाप्रकारचे हर, चार ठेवण् हैँ पशावांचून होणे 
शक्य नाहीं, पण पैसा आणणार कोठला ! 
चाणक्यास स्वतःस खरोखर एका कपर्दिके- 

चीही जरूर नब्हती, त्याच्याइतका निः- 



स्पूद्द व निराकांक्ष माणूस त्या कालीं तोच' 
दुसरा कोणीच नव्दत , परंतु स्वीकृत काये 
पार पडण्यास तर द्रव्याची आवश्यकता अत्यंत 

हाती, तें द्रव्य कोटून आणावें? ही त्यास 

मोठी चिंता पडली, या चिंतेंतच तो हू हव्हू 
पावलें टाकीत चालला होता, आपल्या पश्चात् 
चंद्रगुप्तानां आपल्या आश्रमाच्री कशी काय 

व्यवस्था लाविली असेल ? आपतल्या त्या भिल् 
खास, प्राच्य, गाड, खोंड बंगैरे लोकांच्या 
मुलांना व्यानें नीटपर्णे सांभावुलें असेल, कॉ 
त्यांच्याशीं भांडणेँ करून सगछा आश्रम 

उध्वस्त केला असेल, याचीद्वी त्यास चिंता 
बादूं लागली, आजपयेत आश्रम नीटपणें 
चालाविण्याला त्याला कांहीं श्रम पडत नसत. 

कारण कंद, मूछ, फढें त्या त्याच्या तरुण 
शिष्यांनी आणाबीं, त्याला अरपण करावीं 
आणि आपण शिकार वगरे करून आपकें 

पोट भरून त्याची सेवा करून त्याच्यापासून 
विद्या संपादन करावी अरे चाललें होतें, 
“शिवाय मभिल्लनकिरातादिकांचे राजे, हा माठा 
तपोनिष्ठ ब्राह्मण, आपल्य। मांस शिकावितो 
म्हणन यथाशाक्ति त्यास कांही पॉचवीत. परंतु 
आता पुढे कस काय £ पुढ जे कारस्थान 

करावयावें तें एवढ्या तेवद्यावर चालावयाचें 
नाहीं, व्याला आता चांगलाच निधि सांपडा- 

बयाला पाहिजे, शेवर्टी त्यानें विचार केला, 
कांहीं हरकत नाह्टीं, आतां आपण जाऊन त्या 

पोरांकडून त्यांच्या विधेचा उपयोग करवून 
आीकयवनांना छुटवून लवकरच द्रव्य मि्यवूं, 
लवकरच कांहीं तरी करून द्रव्यसाहायस्य उत्तम 

प्रकार संपादित होईंठ अशी व्यवस्था करूं 
असे मनांत योजून परंतु खिन्नचित्त असा तो 
चाणक्य आपल्या आश्रमाकडे चालला. 

तो जों जों आपल्या आश्रमाच्या जब 
जब गेला,तों तों त्याची विवंचना अधिकाधिक 
'द्वोत गेली; परंतु तो आश्रमाच्या अगदी नजीक 

चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

गेला, तेनन््हां ती विवंचना थोडी दूर होऊन 
आपकला प्रिय शिष्य आपतल्याला पाहिल््याबरोबर 
काय म्हणेल ? त्याला किती आनंद होईल 
बंगरे विचारहो त्याच्या मनांत येऊं लागढे, 
अशी कांहीं चिंता, कांहीं उत्सुकता यांनीं युक्त 
अशा अंतःकरणानें सवारी एकदांची आपल्या 
आश्रमाच्या मर्यादेवर येऊन पोंचली, तों पुढें 
कांहीं खवातों त्याच्या कानीं पडणार होती, 
तिच्या सूचनाथेच कीं काय, त्याचें मन एक- 
दम किंचित् आनंदित झालें आणि या आक- 
स्मिक आनंदविकारावें कारण का4 बरें 
असावें ? असा विचार करीतच तो आपल्या 
तपोवनांत शिरला; ता दूर कोठें तरी मोठा 
गलगा[-आनंदाचा गलगा-चालला - आहिे असें 
त्यास वाटलें, आपले शिष्यमंडछ त्याच बाजूला 
असेलर, कोठें एखायानें एखाद मोरठें थोरलें 

सावज, एखादा अरण्यमददिषर, गवा, अरण्य- 
सूकर, व्याप्र किंवा सिंह कोणीं तरी मुलानें 
मारला असेऊ, आणि त्या मारणाराच्या अभि- 
नंदनार्थ द्व एवडा हर्षामप चालछा असावा. 
अशा स्थितीतच जर आपण त्यांच्यापुर्दे 
जाऊन उभे राहिलों, तर त्यांच्या आनंदाठा 
पारावार नाहींसा होईल. असें बादून चाणक्य 
त्या गठग्याच्या अनुसंघानानें पुर्डे चालला; 
पढातो, तों सबे मर्ले जमलीं असून चंद्रगुप्त 
मध्यें आहे, त्याच्यापुढें कांहीं आहे आणि 
एके बाजूस दोन चार यवन दोस्यांनीं वांधिले 

| असून, सबवे मंडव्झी आपापसांत बोलत आहत. 
| आपण झाडाध्या आड असें उसमें राहून त्यादें 

बोलणें थोडा वेछ ऐकून मग पुर्ढ जावें असा 

विचार कहून चाणक्य काज्न देऊन ऐकूँ 
लागला, तेब्हां त्याच्या कैनीं पुढील भंभाषण 
पडलें, “ चंद्रगुप्ति, आज जर गरुजी येथें 

असते तर त्यांनीं तुझी केवढी धन्यता केली 
असती [| ” ' 

“ वीखता, ' तुझी ” असं कां म्दणतोस १ 
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“ आपली ! असं कां म्हणेनास ? या प्रसंगीं 

जितका मी तितकाच-किंबहुना त्याच्याही- 
पेक्षां किती तर अधिक असा तुम्दी पराक्रम 
केला आहें, कसंही असो, पण मित्रांनो, हा 
निधि-हें सवबे द्रव्य-आपण अगदी अश्॑च्या 
असंच ठेबू आणि गुरुजी येप्यावरोबर त्यांच्या 
चुर्णी आपल्या सवाची ही गृरुदक्षिणा अपंण 
करूं, हा आपला विचार दृढ आहे ना १ ” 

“८ टृढ महणजे ? चंद्रगुप्ता, हें काय विचा- 
रतोस ! द्वी सबे गुरुदक्षिणाच आहे ” असा 
एकदम ओरडा झाला 

“ पराक्रम *  नेोधि ” आणि “द्र॒ब्य ? हे 
शब्द ऐकतांच चाणक्यास अत्यंत आश्चये 
चाटलें, या मलांनीं कांदीं पराक्रम करून कोछ 

तरी निधि संपादन केला काय ? वहावा, असें ! 
| पण तें कसंही असो. हैँ सब द्रव्य गुरुदक्षिण।' 

| महणून आपल्या चरणीं निवेदन करण्याच॑ व 
जर असेल, तर या सगब्यांची मला अतो- 
नात धन्यता कां वाटणार नाहीं ? अरे मनांत 
म्हणन चाणक्य एकदम पुर्ढे सरला, ज्या 
बेढीं आपणास द्रव्याची अतोनात आवश्य- 
कता, व्या वेढीं या वालवीरांनीं कांहीं पराक्रम 
करून कोशा शरत्रूंस जिंकून जर द्रव्य संपादन 
केलें असलें तर आपलें केवढें काम झालें ! 
असे मनांत येऊन त्याच्यानें पुढें एक क्षणभ- 

रद्दी आपत्या गुप्तस्थानीं उ्ें रहावलें नाहीं. 

“वबत्सांनो,चिरायू नहा, तुमची ही मजवरली भक्ति 
पाहून मी अतोनात आनंदित झालों, ” अरे 
म्दणत तो पुढें झाला, इतक्यांत त्या मुलांच्या 
पुरढ्ढें असलेली सोवणनिष्कराशि त्याच्या दृष्शीस 
पडली, आणि त्याचे नेत्र अगदीं दिपून 
गेल्याप्रमाणें झाले, ग्रुरुजीच्यासंबंधाें आपण 
बोलत असतां ग्रत्यक्ष गुरुजी एकदम आपत्या- 
पुर उभे राहिले हें पाहून त्या स्व शिष्य- 
मंडीस अतोनात आश्चर्य बाटलें व आन॑- 
दही झाला हैं सांगावयास नकोच, तो आश्- 
याँचा भर थोडासा क्रमी झाल्यावर सवोनीं 
अत्यंत भक्तानें चाणक्याच्या चरणांचें वंदन 

चाणक्याचे कारस्थान- 

| 
| 

| 

। 
। 
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केलें, को्णी आसन मांडिलें आणि बसण्या 
विषयीं त्यांना विज्ञप्ति केछी, ते बसल्याबरो- 
बर वीखतानें एकदम त्यांस म्हर्टर्ल “ गुरुजी, 
या चंद्रगुप्तानें आज पांचसातरों ग्रॉकयवनांवर 
चाल करून त्यांचा पराजय केला, कितीक' 
मारले, आणि किर्ताक पतवन लावले, हे 
पांचवार जण चतुभुज करून ठेविले, गरुजी 

यांनीं कोणाच्या तरी राज्यांत शिरून गरीब 
प्रजा नाहून ही छूट आपला राजा सद्॒क्षस 
निकत्तर याच्याकड़े चालविली होती, ती 
त्यांच्यापासून हिराबून घेतली आहे. गुरुजी, 
याचा पराक्रम... ”” 

“४ गुरुजी ” चंद्रगुप्त मध्येंच म्हणतो, 
/ मा एकव्याचं नांव हे उ्गीच घेतात हो- 
या सगव्यांनॉंच आज पराक्रम केला आहे. 

द्र्ा है यवन आपल्याला दास म्हणन अर्पण कर- 

प्याव॑ आम्हीं ठरवि्ल होतं, आम मोर 
भाग्य का, ती अपग करण्याज़ा आपण 

आजच येथें आलां, आतां हिचा स्वीकार 
करा आणि आम्हाला आशीवांद या? तें 

त्याचें बोलण संपर्तांच सब॑ शिष्यमंड्ींनीं 
| € गुरुजींचा जयजयकार असो ” “ आये. 

. चाणक्यांचा जयजयकार असो ? असा एक- 

दम जयजग्रकार केला 
तो ऐकन चाणक्याच्या डोब्र्यांत प्रेमाश्र 

उभे राहिले, द्यावा कंठ सद्गदित झाला. त्या- 
च्या तोंडू्न एकही शब्द निधेना. वीरत, 
चंद्रगुप्त बंगरे जे शिष्य अगदीं जबछ होते, 
त्यांस द्यानें मोक्या प्रेमानें क4टालिलें, आणि 

“ बत्सांनो ! हा द्रव्ययाशि संपादन करून 
तुम्हीं केव् महत्काथ संपादिल, याची 

तम्हांला कल्पना नाहींरे | " एवढा उद्गर 

अत्यंत सद्गदित कंठानें काढला. पुढें त्याच्यानें: 

ढोलवेना, 

र््भ 
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पुर एक दोन दिवसांतच चंद्रगुप्त, वीरख्रत 
बेगरे सच्छिष्यांना एके बाजूस नेजऊन चाण- 
क्यानें काय सांगावयाचें तें सांगितलें, बीरख- 
तास आश्रमाची व्यवस्था राखण्यास व आप- 
णाकड़ून वेव्ठोवेद्दीं आज्ञापत्रें येथील त्याप्रमाणें 
करण्यास आश्रमांत ठेविलें, आणि राजपुत्रास 

याग्य असा सवे परिवार घेऊन व योग्य 
व्नाभरणें चंद्रगुप्ताकह्टन लेववून चाणक्य त्यास 
घेऊन पाटलिपुत्रास आला, तें सर्वही द्रव्य 
त्यानें आपल्यावरोबर घेतलें होतें हैं सांगा- 
व्यास नकोच, 

प्रकरण १२ वें 

चाणक्योंचा स्वतःशी विचार. 

9. 
गील प्रकरणांत सांगि- 

ँ तल्याप्रमाणें चाणक्य पा- 

टलिपुत्रांत आला तो 
एका राजपुनत्रास घेऊन 
आला. या वे पाठ- 

लिपुत्रांत को जाऊं, 

बह आंजकजखरल काय करू, असें त्याला 

मुर्झींच वाठत नब्हतें, तो तडक गेला, तो 
मुरादेवीच्या महालांतव गेला आणि तिच्या 
पुढे त्याव चंद्रगुप्तास उमा करून महंटल 

देवी, ठुझा बंघु प्रद्मम्नदेव व माता माया- 
देवी यांनीं आशीर्बादपूर्वक तुला कुशल विचा- 

है, $ (3857४ 

रल आहे व अस॑ सांगितलं आहे कीं, तुझ्या | 
आमंत्रणाप्रमा्ं आपल्याला येतां येत नाहीं 
म्हणून खेद गठतो आहे, 
जो त्यांचा अग॒दी जीव को प्राण-तो चाण- 
भ्याबरोबर पाठविला आहे, त्याला चार 
दिवस आपल्याजवद ठेवून थे, तो आम्हां- 
पासून कर्धांच दूर झालेला नाहीं. तुझी व 
प्याची मुत्लींच ओछख नाहों, परंतु त्यादर 

कण टलाज ऑनननअननगओओ-- +--- - ...0. 

आल तलजन-त+ - “००... 

तरी तुझा भाचा- 

तुझ्या आमंत्रणावरून पाठाविलं आहे, तर 
आतां चार दिवस त्याचा तूं सांभाछ कर. 
त्याला इकडली आठवंण होऊं दिली नाहींस, 
तर तो मोठ्या आनंदान॑ राहील. त्याला आठ- 
वण न होऊ देण्याला उपाय एकच, आम्हां 
दोघांबहल किंवा इकडल्या कोणत्याही गोष्टी- 
बहूल ट्याला कांहीं विचारूं नकोस, त्यांनीं 
तुला देण्यासाठों एक पत्रही मजजवक दिल 
आहे, ?”” इतकें बोछून चाणक्यानें तिच्या- 
जब एक पत्र दिलें, 

चंद्रगुप्ताला पाहून मुरादेवाचों चर्या कांहीं 
चमत्कारिक झाली; परंतु ती एकदम कांहीं 
एक बोलली नाहीं, किती वेत् तरी स्तब्घ 
बसली, कांहीं वेब्यनें फक्त तिनें तें पत्र वाचलें 
आणि नंतर चाणक्यास म्हःलें, “ आयी 
चाणक्या, या मुलाला पाहन मला फार 
आनंद झाला, आतां मी याला महाराजांच॑ 

; दशन करवितें, आपणही महाराजांच्या दर्श- 

>> लत रजत +**« 

नाला चलावं, ?? 
तें मुरादेवीचें आमंत्रण ऐकतांच आय 

चाणक्यच्या कपाछावर आंम्या चढत्या, 
तथापि त्या क्षणभरही तेथें टकूं न दे 
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सुहास्य करून चाणक्य तिला म्हणतो, “ देवी 

मला-सवैथा निरिच्छ ब्राह्मणाला क् 

करून तरी काय कराये आहे? तर तूं 
आता मला जाऊं दे, चंद्रगुप्त जोंपर्येत येथें 
आहे, तोपयत मीही पाटलिपत्रांत रहाणारच 

आहें, चार दिवस इर्थ रद्याण झाल्यावर त्याला 
बराबर घऊन परत या, असे मला प्रयम्न 

देवानं व मायादवीन सांगितर्ल आहे, ते 
मी आतां आपल्या स्थानीं जातों, ?? 

“ आपल्या स्थानीं ? पाटलिपुत्रांत आपल 

स्थान तें कोठेंसें आंहि ? आपण आतां एखादें 

स्थान शोधन काढण्यासाओें जाणार असलां 

तर तसे श्रम करूँ नका, आमच्या यज्ञशार्द्धत 
आपण सुखाने रहा, आपल्या तपश्चरणाला 
किंवा इतर कमीना कोणाकडूनही व्यत्यय 
येणार नाहीं., आणि या माइया भाच्यालाही 

माझी ओलख होईप4५त आपण येथें जब 

असलां, तर बरें वाटेल, आमची यक्नशाला 
आपल्यासारखर्याच्या तपःकरियांनीं पुनीत ग्हावी 

असें माझ्याही मनाऊा फार वाटतें आई 
धाहेर तरी आपण केटे रहाणार १”? 

“ देवी मुरे, ” चाणक्य तत्काछ तिला 
म्हणाला, “ तुझशी माक्या ठिकाणीं एवंडी 

भाक्ति आहे हैं पाहुन मला फार संतोष होतो; 
परंतु मला येथें रहातां येत नाहीं, पाटलि- 

पुत्राच्या बाहेर गंगानदीचे तीरीं एक लहानशी 
पणकुटी मीं घालविली आहे. माझे शिष्य 
सुमारें चार दिवसांपूर्वीष येथें येऊन त्यांनीं 

ही सर्व सिद्धता कछून ठेजिली आदे, देवी, मी 
अगदीं निरिच्छ असा गरीब बाह्मण आहें, 
मला तुझ्या या राजमंदिरांतडीं सुर्ख काय 

करायची आहेत १ प्रद्यम्ददेवान फार आग्रह 
करून विन॑ति केली को कुमार चंद्रगुप्ताबरोबर 

जा म्हणून त्याच्या आग्रह्ममुठं आणि कुमार 
चंद्रगुप्तावरही मा फार प्रेम--तो बाल्था- 
पासून प्रद्ुुम्नदेवानं -माइ्या स्वाधीन केला 

चाणक्याचा स्वत५्शीं विचार, 
कह 

आह्टि, तेव्हां त्याला दोन दिवस पाहिलं नाहीं 
तर मलाही फार अवघड होतें--म्हणन 

आला. देवि, कुमार चंद्रगुप्ताचे एक एक गुण 
तू पाहशील, तसतसा तो तुला फार आवडत 
जाईल, आणखी तुझा ग॒प्तपणें सांगतों. 

याच्या हातावर चक्रवर्ती हेण्याचीं सबे लक्षर्ण 
आदत | भगवान् कै>।सनाथ त्याछा चिरायु 
मात्र करो. बाट्य चंद्रगुप्ता, मी येतों, ही तुझी 
आते देवी मुरा तुला सर्वथा चांगलें करील,. 
मी एक दोन दिवसांनौों--किं+हुना दररोज 
तुला भेटत जाईनच, तूं अगदी काछठजी करूं 
नकोस, " 

असे म्हणन चाणक्य उठलाच, मुरादे- 
वीच्या आग्रहाचा कांदीं उपयोग झाला नाहीं, 

चाणक्यार्न पूर्वी येथून जण्याचे आधी गंगा- 
तोरावर शांत, स्थिर व रम्य अशा स्थानीं 

एक पणंकुटी खरोखरच करविष्याची व्यवस्था 
केली होती, आणि आपण येथें येऊजन राह- 
ण्याल्या सव सामग्री ।सिद्ध करन ठेवष्यास 

त्यान सिद्धाथकासही पूर्बीच सांगून ठेविलें 
होतें. वभूतिभिक्ष॒च्या विहारांत सिद्धार्थक 
त्यास भेटल्यान॑तर त्याचें व च।णक्याचें फार 

चांगलें जुछल होतें. तेब्हां त्यानें यास येथें 
सब प्रकारची मदत देध्याचेंह्री कबूल केले 

क्षतें, त्याप्रमाणं चाणक्याचे शिष्य चार दिवस 
आधी येतांच पर्णकुटी बगैरे घालविण्याचे कार्मी 
यानें त्यांस फार मदत केली 

आपण एवढा आग्रह करीत असतां हा 

निरिच्छ ब्राह्मण आपले आद्रातिथ्य स्वीका- 
रीत नाहीं, हैं पाहून मुरादवीस (केंचित् राग 
आला; परंतु राजाच्या ग्रेमां। असणारी 
महिषी स्वतः आग्रह करीत असता तिच्या 

आदरातिथ्याथा स्वीकार न करणारा प्राणी 

खरा खरा निरिच्छ व निर्लेभी असला पाहिजे 
हैँ तिला पर्क वाद्नन तिला त्याच्याबइल फार 
आद्रहा वाह लागला, 
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चाणक्य पेथून निधाला तो खरोखरीच 
गंगाती-ं आपल्या त्या नवीन पण्णकुर्टीत गेला, 

तेथें सर्वे व्यवस्था आपल्यास पाहिजे तशी 
झाली आहे, हैं पहातांच व्यास फार आनंद 

झाला आणि आपण जी प्रतिज्ञा केली त्या प्रति- 
ज्लेका आतां आपल्याला पाहिजित तशीं फर्क 

आणम्य।चा उपक्रम करण्यास कोणत्याही 
प्रकारची हरकत नाहीं, आता आपतल्या चातु- 
याचे प्रयोग करून नानाग्रसंगानी नंद्राजांचा 

विध्वंस करण्यास सुर्वात करावयाची असें 
त्यानें योजिलें, चंद्रगुप्तास मुरादवीच्या स्था- 
धीन ज्या दिवशीं केलें, त्याच रात्रों सर्व 
शिष्यमंडब्टी निद्रावश हाऊन पणेकुटिकेंत 
स्वस्थता झाली असता चाणक्य एकटाच 

आपसल्या मनाशीं पुढें काय. काय करावयार्चे 
आणि आतांपर्यंत झालें यांतलें आपत्यास 
काय उपयोगी पडणार आहे, याचा विचार 
करीत बसला, चाणक्याची प्रतिज्ञा अर्शी कीं, 
नऊ नंदांचा उत्खात करून त्याच्या सिंहास- 

नावर आपण हातीं घरून माठपणास चढवि- 
लेला असा काणी तरी पृरुष वसवावयाचा. 
आतांपयेत,आपल्या चातुयापेक्षां देवाच्झा गतीनें 
म्हणा, आपली श्रतिज्ञा पूण करण्यास लाग- 
णारी बरीच सामग्री संपादित झालो, नंद- 

राजानें आपला अपमान केल्यामुछें खिन्न व 
संतप्त होऊन त्याच्या उत्खाताविषयीची 
प्रतिज्ञा त्याच्या तॉडावर करून आतां पुर्दे काय 
करावें या विचारांत पाटालपुतन्रांतूत बाहेर 
पड़न फार मुक्काम गेलों नाहीँ तोंच, आपण 
हातीं धरून मोठेपणास चढविण्याला योग्य 
असा व सर्वे चक्रवर्ती चिन्हांनीं युक्त असा 
बालक आपल्या दर्श्स पडला; इतकेंच नब्हे, 
तर थोडासा प्रयत्न करतांक्षणीच तो आपल्या 
स्वाधीनही झाला, त्याला क्षत्रियास याग्य 
अशा विद्या व कछा आपण शिकविल्या 
त्याला पुर्दें उपयोगी पडाबे म्हणून किरात, 

चद्रगृप्त. [ प्रकरण! 

व्याध, खास वगरें लोकांचे तरुण मुलगे व 
त्यांचे राजपुत्र यांनाही आपण त्याच्या बरो- 
बरीनें तयार करून त्यांच्या मनांत त्याच्या- 
विषयी परम भक्ति उत्पन्न केली, ही सामग्री 
तर ठीक झालो, आता एक पाऊल एंडें घा- 
तलें पाहिजे म्हणून आपण चंद्रगुप्तस भाश्र- 
मांत ठेबून इकडे पाटलिपुत्राची हालहवाल 

काय ती पहाण्यास आलों, तो येथें आप- 
ल्याला फार अनुकूल अशी परिष्थिति दि- 

सली, आपली प्रतिज्ञा पार पशवयाची याचा 

जएू काय स्वतः श्रीगिरिजेस अभिमान वाहन 
तिनें राजाकड्ून मुरादेवाल[ बंधमुतक्त करविलें 
आपणि मुरादेवीच्या मनांत मत्सराचा संचार 
करबून आपल्यास आपली प्रतिज्ञा सिद्ध कर- 

प्यास एक उत्तम साधन तयार करून दिलें. 
तिची भट घेऊकन आपण तिज्या मत्सरामीस 
अधिक चेतविलें आहे आणि आतां चंद्रगुप्तास 
तिच्याजवछ आणून टठेवि्े आहे. जशी 
एखादी व्याप्री आपल्या तान्ह्या पेलाचें संर- 

क्षण मोठ्या जागरूकतेन करते, त्याग्रमाणें 
ती आतां त्याच संगापन करील, याबहुलू 

शंका सुद्धां मनांत बाठगावयास नको, एखादी 
काछ्सपिणी सुद्धां आपल्या पिलास क्वचित् 
विसंबेल; परंतु मुरादेवी आता चद्रगुप्ताला 
विसंबणार नाहीं, तथापि अजून पूर्ण बार 

भरावयाचा तो आपभण भरलाच नाहीं, चंद्र- 
गप्ताच्या जीविताला संभाव्यश्याला ती जाग- 
रूक राहील, एवक्यावरच आपण बसतां उप- 

योगी नाहीं, आपणही फार जागरूकता 

घरली पाएजे. त्याच्यावर तर आपली सगढी 

भिस्त. त्याच्या जीवाला जर कांहीं झालें, तर 
आपला सबंच व्यूह ढांसकून पंडल, तेब्हां आतां 
पुढें काय कॉरये करावयांचें १ आतां पहिली गोष्ट 
द्वी कीं, .म्लेच्छंराजा पवेतेश्र याचा वकील 
येथे आहे दास भेटटन असें सांगावयाचें -कीं, 
पवेतेश्वर जर या वेव्ीं उचल करीछ, तर आज: 
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प्रसंग फार चांगला आहे. अशी सुसंधि पुनः 
की येणार नाहीं, व्याला आणखी किरातरा- 

राजावें व आपल्या खास वंगरे लोकांचेंही 
साहाय्य आपण देऊं असें सांगूँ, म॒त्युंजय 
कांही कमी चतुर नाहीं. त्यानें हा प्रसंग नंद- 
राजांचा घात करण्यास फार चांगला आहे, 
अंस जाणर्लेच असेछ, त्यांत आपण जर 

त्याला या वेछीं आपत्याकडून अशी अर्शा 
भदत होईल, आपण असा असा गृहभेद करूं 

शकूं असें वचन देऊन विज्ेभन दाखविलें, तर 
त्याच्या तॉडास खास पाणी सुटेल, आणि 

नंद्राजांनी आजप्येत जो त्याचा छछ केला, 
त्याचा सूड उगविण्याची इच्छा त्य ला होइल. 
अशी इच्छ! झा! म्हणजे पवेतेश्वरास वाटेल 

तें साहाय्य देकन आपण त्याच्याकडून नंद- 

राजांचें यथास्थित कंदन कादूँ, परंतु अशा 

तप्हेनें नंदराजाचा समाचार घेऊन पत्तेश्वर 
मगध:त शिरला, तर अर्थोत्व तो मगधाच्या 
सिंहासनावर हक़ सांगेल, आणि त्यानें सिंहा- 
सन घेतलें महणजे मंग त्याला त्या 'सिंहास- 
नावरून हुसकावून देण्याला फार कठीण 

जाइंल, किंबहुना अशक्यच होईल, अशा 
स्थितींत काय करावें ? पाहूं या. प्रथम नंद- 
राजाच्या हयातींतच सुमाल्याचा वध ठर- 
वित्या प्रकारानें करावयाचा, आणि तो वध 
झाला, कीं पवेतेश्वरानें मगधावर सवारी करून 
सवे नंद मारावयाचे. नंद मारत्याबरोबर 
चंद्रगुप्त खरा काण हें प्रसिद्ध करवून, लो- 

कांची भक्ति त्याजवर-नंदाचा खरा पहिला 

मुलगा एकटाच राहिला म्दृणन-बसेल अ्से 
करून पवेतेश्वरास लाक प्रतिकूल करावयाचे. 
तसे न जुछलें, तर पवेतेश्वराचा विश्वस्तपर्णे 
घातही करावयाचा, त्याचा पुत्र मल्यकेतु 
लहान आहे, त्यालठा लोक इतके अनुकूल 
द्वोणार नाहींत. त्याला आपण फुसलाबून घेऊं 
किंवा वेढ्हीं त्याला तेथून घालवून देऊन चंद्र- 
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चाणक्याचा स्वतःशीं विचार. 
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गुप्ताच्या नांवाची द्वाहीही फिर, त्याच्या 
बापाचा-पवेतेश्वराचा-घात करण्याची आब- 

स्यकता वाटर्ली, तर तो घात आपण कराव- 
याचा: परं3 त्याचा आठढ्ठ मात्र नंदाचे पक्ष- 

पाती जे राक्षसादि त्य/च्यावर घालावयाचा , 
एकंदरीत काम मोठें बिकट, व्यूह मे.ठया 

कोशवल्यानें रचलां पाहिजे, परंतु सबंच गोष्टी 
आतंाच एकदम पूणपणे रचून चालणार नाहीं, 

सध्या आपल्यापुढें तीन गोष्टी आहेत, एक 

सुमाल्याचा श्त्यु, भागुरायण. सेनापतीचा 
नेह हीं साधावया्वीं आणि पवेतेश्वराचा 
वकील मत्युजय याच्री भेट घऊन खडा 
टाकून पद्ावयाचा, सुमाल्याचा झत्यु ज्या 
युक्ती्न साधण्याचा आपण संकल्प केला आहे, 
ती युक्ति साधतव्यास अगदीं बेमालम काम 
होणार, न साधल्यास आपलें कारये प्रत्यक्ष 
जरी सिद्ध झालें नाहीं, तरी पुनः प्रयत्न के- 
ल्यास सिद्धि येण्याची खान्री आणि सचध्यां 
प्रतिपक्षाबइल राजाच्या मनांत केवढा तरी 

संशय उत्पन्न होईल. तेवढें कार्य झालें, तरी 
कांहीं लद्ठान गोष्ट नन्हे, भागुरायणाचा स्नेह 
संप।दण्याला फारसें अवधड जाणार नाहीं, 
म्या शाधावरून मला असें कल्लेंच आहे 
कीं, सेनापति भागुरायणा्चें मन राजाधिषयीं 
कांहीं केवछ शुद्ध नाहीं. ब्रषलकन्या क्षत्रिय- 
कन्या म्हणून राजाला अपभथ केली, आणि 

तिच्या पोर्टी झालेला पत्र नंदाच्या पवित्र 
सिंहासनावर बसविष्याचा यानें जाणून ब्ुजून 
यत्न केला, असा इतर मंत्रिमंडब्ठांनीं त्याच्या- 

वर आरोप केला आणि त्याच्यावर राजाची 
नाराजी हेोईल असा ब्यूह रचला होता. तेन्हां 
आपसल्या प्रतिपक्ष्यांची जर फजिती उडाली, तर 
व्याला तें इश्च आह, तो जर इतर कांहीं 
युक्त्यांनीं आपल्या पक्षास आला तर ठीकच. 
नाहींपेक्षां आपण त्यास॒ चंद्रगुप्तावा खरा 
वृत्तांत सांगून त्याचें मन आपल्या पक्षाकडे 
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ओढ़न घेऊंच घेऊं; पण तो तीर शेवटला 

बाकी सवे तीर मोघ ठरेपयेत आपला तो 
अमोघ तीर बाहेर काढ्ण्यांत अर्थ नाई 

भागुराचण आपल्या पक्षाला भिवाला म्हणजे 

नव्याण्णव हिस्से काम झा्लें, कारण त्याच्या 
ताब्यांत सगे सैन्य आद्वे, तो सेनाधिपति 
आहे. तो आणि लोक असे अनुकूल झाले, 
म्हणजे राक्षसारले सचिव आपल्यास अनु- 

कूल झाले नाहीँत तरी हरकत नाहीं, राक्षस 
अनकूल होण्याची आशाच नको. तो नंदांचा 
अगदीं वाहिलेला सेवक नंदाचा उत्खात होई- 
पर्यत-नंदरूप कोंबड्यांचें एक पिछे जिवेत 
असेपयंत-तो कीच अन्यपक्षाला मिल्णार 
नाहीं, आगि नंदांचा उत्खात झाला, माझ्या 
प्रतिज्षेत्रमाणें ही पथ्वी निनेद झाली, नंदेाें 
किवा नद॒व॑शाचें नखद्दी घरित्रीवर नाहोंसें झालें 

कीं, मग त्यांच्या उत्खाताबहुल सूड उगविण्या- 
साटीं म्हणन तो आपल्या सगव्ब्या सामथ्याचा, 
चातुर्याचा व वजनाचा उपयोग करील, प्रजेपैकीं 
जितके लोक आभवच्या विरुद्ध होतील तितके 

विरुद्ध करील, वेढीं प्रसंगीं कोणा तरी परकी 
राजाला मित्र करून त्याच्याकडन आमचा 
नाश करावयालरा उद्यक्त होईल; पण मी 

त्याला पुरूुन उरेन, तो ज्या ज्या युक्तया 
आमचा पाडाव करण्यासाठीं योजील, त्या 
त्या मी हाणून पाडीन, आणि शेवर्टी जर 

जमलें, तर त्याला सुद्धां आपल्या पक्षाकडे 

वब्धयून घेऊन चंद्रगुप्ताचा प्रधान करीन. मी 
तर काय ? बोठून चालून ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मण, 
मला राज्याची, धनाची, अधिकाराची 
केवा कसलीसुद्धां लालसा नाहीं, लालसा 

चंद्रगुप्त. 

काय ती केलेली प्रतिज्ञा पूर्ण करून, हातीं ' 
घधरलेल्या या अभेकाला मगधदेशाच्या 

साम्राज्याचा चक्रवर्ता महाराजा करण्याची, 
याछा या पुष्पपुरीच्या सिंहासनावर बसवि- 

ण्यांत कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार 

[ प्रकरण 

नाहीं; उलट न्यायच होइईल, वस्तुतः पहातां 
याच पोराचा आधिकार या पिंहासनावर 

सवाच्या आधी आहे. सुमाल्याला योवराज्या- 
मिंषेक झाला, तो याल्ा झाला पाहिजे होता; 
परंतु तो झाला नाहीं, याला जगांतूँन नष्ट 
केला अशा समजुतीनें जे आज आनंदांत 
अहित, त्यांच्या डोब्यांत अंजन घाललें 
पाहिजे, तसें अंजन घातलें, तर त्यांत अन्याय 
काय होणार १ एक वेछ त्यांनीं जाणूनबुजून 

केलल्या अन्यायाबदल त्यांना जर चांगली कड़क 
शिक्षा केली; तर त्यांत अन्याय काय १ आणि 

माझ्यासारखा सवेया पावे, विद्वान, चतुर 
व राजाचं खरें हित चिंतणारा ब्राह्मण द्वारीं 
येऊन आशीर्वाद करती, त्याला प्रथम आश्रय 
दिल्याची वाणी उच्चारून पनः तीच वाणी पद- 

रच्या बुमुक्षित पंडितांच्या म्खपणाच्या गोशी 

ऐकून जो परत घेतो, त्याला तपोनिष्ठ, कमे 
निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ व शपादपि शारादपि असा 

ब्राह्मण नष्ट करण्यालों उदुक्त झाला तर त्यांत 

तरी अन्याय काय १ 

असे नानाप्रकारचे , विचार आय चाण- 
क्याच्या मनांत समुद्रकल्ोव्याप्रमाणें वर उठत 
होते व खालीं पडत होते, शेवटला स्वतःविष- 

यीँचा विचार मनांत आला, तेब्हां तर त्या्ची 
चित्तवृत्ति व चयो हीं दोन्ही अत्यंत क्षुब्ध 
अशा महासागराप्रमाणें झालीं, ज्या दिवशों 

राजसमेंत त्यावा अपमान झाला, त्या दिव- 
साँचा तो विलक्षण देखावा त्याच्या डोब्य्यांपुदें 
प्रत्यक्ष दिसे छागला, आपण मोठया उद्धतपर्णे 
राजसभेंत शिरून राजास आशीवचन करीते 

असतां आपली ती उद्धत मूर्ति पाहून चकित 

क्रुद्ध व उद्विम झालेले सवे॑ पंडित आपल्या- 
कड़े डोढे वटारून पहात आहेत, आणि 

राजानें आपले आदरादिथ्य केलेलें पाहिल्या- 
बरोबर त्यांचा तो क्रोध फारच वाढला, इत- 

 केंच नन्हे, तर त्या कोधाला मत्सराचें स्वरूप 
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आलें, तें पाहून आपतल्यास फार आनंद झाला 
व राजाच्या ग्रणग्राहित्वाबइल आपणास संतोष 
होऊन विशेष आदरानें आपण राजाकडे 

पाहून त्याची मनःपूत्रक चांगली सस्तति कर- 

णार, ता एक सभापंडित उठन त्यांनीं आपली 

चर्पटपंजरी सुरू केली. ती ऐकून आपल्या 
अंतःकरणांत क्रीधाम्ि भड़कून उठला, इत- 
क्यांत त्या सभापंडिताचें भाषण संपून राजानें 
त्याच्या बोलण्याला मान डोलबून आपला अप- 
मान केला तेव्हां आपल्या कोधाग्रीच्या भड- 

क््याल्ा अगदों सीमाच नाहींशी हो ऊन आपल्या 

तोडांतून शब्द नव्डैत तर त्या अंतःप्रज्वालित 
क्राधाम्ीच्या ज्वालाच बाहेर पड़ूं लागल्या, 
दर पावलागणिक जणूं काय आपण धरित्रीला 
वांकवीतच आहों, अशा उद्दयाम गतीनें आपण 
पावलें टाक्ोत राजसभेंतून जाऊं छागलों व 

जातां जातां तोॉंडान आपल्या घोर प्रतिज्ञेचा 
उच्चार चाललाच आह, असा एकंदर विलक्षण 
देखावा आपणि त्यांत ती स्वतःची त्या वेछची 
मूर्ति हीं सर्वे आदर्शात पाहित्याग्रमाणें त्याच्या 
टणीसमोर उभी राहिलीं, आणि आपण या 

बेबी कोठे आहों, काय करीत आहों, हें जणूं 
काय पार विसरून जाऊन तो कोपिएष्ठ ब्राह्मण 
एकदम उठन उभा राहिला, आणि फार 

उद्दाम गतीनें चालूं लागून तोंडानें “ अरे 
सूखा धनानदा, तूं माझा अपमान केला 

नाहींस, तर दीघधद्वेषी अशा कालसपोच्या 

फर्णीवर जाणूनबुजून पाय दिलास अर्से 
समज. तो कालसपे आतां तुलाच काय, पण 

साणक्याचा स्वतःशीं विचार. 

] 

-तृश्या सगब्या कुलठाला, 

<रे 

तुझ्या सगव्या 
विर्णाला दंश करून सवाचा पूर्ण निःपात 
करील असेंही समज. हा बविष्णुगप्त--नब्हे 
चाणक्य आहे.-आतां तें विष्णुगप्त नांव एब्हां 
कां येतें? झालेल्या अपमानाचें या नंदांच्या 
रक्तानें परिमार्जन होईल, तेव्द्वांच त्या नांवाचा 
पुनः या देहाकट्टन स्वीकार होईल. मर्धे 
कशाला तें मनांत येतें? ”? असे व अज्ञा 
अथाच आणखीहाी अनेक उद्बभार फारच 

मोठ्यानें बाहेर पडले, त्या वेछवा आपला 
ध्वनि ऐकून व दणूदण अशीं पावलें पडत 
होतीं त्यांचा प्रतिध्वनि ऐकूनच चाणक्य 

चपापला आणि थोडा भानावर आला. नंतर 

त्याच्या मनांत आलें, आपण ऋरायब्रड बड़ ले। 

तें आपल्या शिष्यांपेकीं कोणीं ऐकले नाहींना? 
ऐकले तर ते काय म्हणत्तील १ आपल्या गुरु- 

जींचें मस्तक बिघडलें, त्यांना वेड लागर्ले, 

कांहीं त्यांच्या मनाजोंगें न झाव्यामुल्लें संता- 
पवायु तर नाद्दींना झाला असेंही त्यांस वाटेल, 
तेव्हां आतां आपण स्वस्थ पडून निद्रा तरी 
घ्यावी, असें चाणक्यानें मनांत आणडलें; परंतु 
मनाला इतका क्षोभ झाला असतां कोठली 
निद्रा येणार : अगदीं अरुणोदय होईपर्यत 
त्याला झोप आली नाहीं. आपणि त्यामूुर्े 
त्याचे डोछे इतके छाल झाले कीं, जणूं काय 
प्रातःसूयोनें आपलें रक्ततेजच त्याच्या त्या 
नेत्रांत उतरविलेसें दिसलें, मात्र प्रातःसूर्य 
सौम्य असतो आणि चाणक्याचे नेत्र रौद्र 
दिसले. 
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सुवर्गकरंडकांतील अपूप- 

द्रगुप्त मुरादंवीपाशीं 

थे राहवयास आत्या: 
२२९ पासन मुरादेवीच्या 

“अपक अंतःकरणाची स्थिति 
कांहीं चमत्कारिक झाली, त्याच्या प्रथमदशना- 
पासूनव तिचें चित्त कांदीं आनंदित व कांहीं 
खिन्न असे झार्ले, आपल्या भावाचा मुल्मा 
असा मदनखुंदर, शूर व गुणी निधाला आहे 
हें पाहून (तिला फार आनेंद झाला व आज 
माझा बाद जर असता, तर ताही एवढडाच 

आणि असाच सुंदर, श्र व ग्रुणी झाला 

असता, असे वारंवार मनांत येऊन ती खिलन्न 
होई., तिनें चंद्रगुप्ताआ राजदशन करविलें, त्या 
बेठीं, “ मद्दाराज, हा माइ्या भावाचा- प्रद्यु- 
म्नदेवाचा-मुलगा चार दिवस माइयाजवछ 
रहाण्यासारी म्हणून माइया भावानें व आईनें 
पाठविंठा अ'हे. आपली अनुमति असल्यास 
ठेवून घतें, ?” असें ती महाराजांस म्दृणाली. 
तेन्हां तिचा कंठ अत्यंत सद्गदित होऊन 
डोब्यांतून अथ्रुधारा वाहूं छागल्या आणि 
महाराजानीं, तुला रडायला काय झाले १?! 

असे विचारलें असतां तिचा शोक द्विगुणित 

होऊन ती अगदीं मोठमोठ्यानें स्फुंदन करून 

रडूं लागली, धनानंदानें अर्थात तिला आग्रह 
केला, परंतु ती कांह्ी केल्या सांगेना. शेवर्टी 

त्यानें तिला आपल्या पोटाशीं घरून मुख कुर- 

वाढून अत्यागद्दानें विचारलें असतां, “आर्य- 
पुत्रा, मी कस सांगूं? जी गो आता अगदीं 
विसरून जा, पुनः तिच॑ स्मरण करू नको,. 
अशी आपली आज्ञा झा, ती गोश्ट मी 
आपल्यापुरें आतां कशी सांगू ? पण आर्य- 
पुत्रा, आपली आज्ञा म्हणून तियचा उच्चार न 
करणें माइ्या हातचं आहे. त्याच॑ स्मरणही न 
करण माया हातचं नाहीं. पुत्राचं स्मरण: 

मातेला होणार नाहीं, तर दुसन्या कोणाला 
हेणार 2 चंद्रगुप्ताछा पाहिल््यापासून माझा 
बाछक आज एवढाच ... ... ? परंतु पुढें तिच्या 
तॉडून शब्द निधेनातच, अश्रु तर इतके वाहूं 
लागले कीं, राजाचा स्कंथ व उरप्रदेश यां- 

वरील उत्तरी4 भिजून गेलें, तिची समजूत 
घालतां घालतां राजास पुरपुरेस झालें आणि 
शेवटीं थोडा हंसत हंसत असेंद्ी म्ढदणाला, 
“ प्रितर मुरे, चंद्रगुप्त इथें राहिल्यानं तुला रोज 

असंच स्मरण होऊन शोक करशील, तर मी 
आपली अनुज्ञा देणार नाहीं, त्याला पाहून 

तुला गतगोशच विस्मरण होई, आणि तूं 
समाधान मानूंन राहरशील, तरच अनुज्ञा देईन, 
नाहींपेक्षां एक दोन द्विसांतच त्याला आपला 
परत जाऊंदे कसा, तुला आतां इतःपर काडी- 

इतकंद्दी दुःख द्यायचं नाहों, असा मी निश्चय 

केला आहे, आणि तू अशा प्रकारें गतगोष्टींच॑ 

स्मरण करून शोक करू लागछीस, तर कस 
बरं होणार ? ?? 
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“४ नाहीं, नाहीं, आर्यपुत्रा, ” मुरादेवी 
चट्कन महाराजांच्या स्केंघावरून आपकें 

- मस्तक उचलून व डोछे पुसून म्हणाला, “ द्वा 

मीं आपला शोक आवरला, चंद्रगुप्ताला पाहि- 
ल्यावराधर आज पढ्टिल्यान॑ म्हणूनच मला 

दुःखाचा उमाव्य आला, परंतु आतां पुनः नाहीं 

येग्ार, त्याला माइ्या दादान पाठविल्यासा- 
रखा चार दिवस राहूँ द्यावा अशी माझी 
विनंति आहे, !.. 

“आर दिवस ?”” घनानंद लागलीच तिला 
“ चार दिवस कां ? तुला बांटेल 

तितके दिवस ठेवृून्न थे. चारच दिवस कां 
म्दणतेस ? पाहिजे तर व्याला एखादा अधि 

कार सुद्धा देतों, म्हणजे माझ्या सुमात्यावरो- 

वर तोही कांद्वी तरी राजकाये शिकेल, कायरे 
चंद्रगुप्ता, शिकशील कीं नाहीं ? *! 

तें ऐकतांच चंद्रगुप्त किंचित लाजला व 
अत्यंत विनीतपणें म्हणतों, “ महाराजांचा 
अनुग्रह झाल्यावर आपण घन्य म्हणन त्याचा 

स्वीकार करणार नाहीं असा या आयोवतात 
कोण अहि १ ” तें त्याचें उत्तर आपि तें उत्तर 
उच्चारतांना त्याची ती एकंदर ऐट पाहन राजा 
धनानंदास कौतुक वाटलें आणि तो एकदम 
त्यास पुढें म्हणतो, “ शात्रास, तूं मोठा 
वाक्वतुरद्दी दिसतोस, माइ्या यसुमाल्याला 
सोंगडी चांगला शोभशील. दम घर, त्याच्या- 

कड़े तुला पाठवितों, ” 
“ नको नको, आश्थपुत्रा, ” मुरादेवी 

मंध्येंच म्हण/ली, “' आजच तो आला आहे, 
आजच नाहीं पाठवला तरी चालेल, समा* 

ल्यराज रोजच्याप्रमाणें आपदव्या पादव॑दनाला 
उदयिक येतील, तेब्छ त्यांची व याची समक्ष 
भेट करवावो. म्हणज झालं, ?? * 

मुरादेवीचें हैं बोलणें चालले असतां 
राजाचे नेत्र एकसारखे चंद्रगताकडे लागून 

राहिले द्वोते. त्याचा तो सुंदर चेहरा पाहून 

सुवर्णकरंडकांतील अपूप. ८ 

एकदम त्याच्या मनांत कांहीं विचार आला व 

तो मुरादेवीस म्हणतो, “ प्रिये, मुरे, मी 
मघापासून याच्या मुखाकडे पहातों आह, तर 
माइ्या मनांत याच्याविषयीं विलक्षण वा- 
त्सल्य उत्पन्न झाल आहे, प्रथमदशेनींच अर्स 
कां व्द्यावं, म्हणून कारण शोधूं लागलें, तर तें 
बेटे फारच लव॒कर व अगर्दी जवद्) सांपडलं |?? 

“तें काय बरं१” मुरादेवीनें चट्कन् 
मोठ्या उत्सुकतेनें व कोतुकानें विचारलें, 

“ अग, तुश्या आणखी याच्या चर्यतलं 
विलक्षण साम्य ! तूंच पहा, याच्या मुखा- 
वरली प्रत्यक रंघा, आणखी एकंदर सगढी 
ठेवण अगदीं हुबेहूब तुझ्या या मुखकमला- 
प्रमाणें आह. चंद्रगप्ता, गलामा येथें येऊन 
त॒ला चार घटका झाल्या नाहीत ताच अशा 

चास्या करू लगलास काय ? मग बाबा, 

तुला आम्ही क्षणभरसुद्धां येथें ठेबून भ्यायला 
अनुज्ञा देणार नहीं. ”" महाराज कांही तरी 
विनोद करीत आहदेत हैं मुरादेवीला खज्रित 
समजलें; परंतु जएँ काय आपत्यास कांहीं 
समजलें नाही असें दाखविण्यासाटी अगदीं 
घातरत्यासारखें दाखबून प्रथम चंद्रगुप्ताकड़े 

बढून म्हणते, “ चंद्रगुप्ता, काय बाबा केलंस, 
काय कुणार्च चोरलंस 2 ” व नंतर लाग.. 
लांच तशाच घाबन्या परंतु त्यांत थोड्या 
केविलवाण्या खरानें महाराजांस म्दणते, 

“४ महाराज, काय यान॑ कोणाच॑ चोरलंन? 
मला कांही वाटत नाहीं तो अस॑ कांहीं...”” 

धनानंद एकदम मर्घंच चद्रगप्ताकडे डोछे 

मिचकावून, परंतु मुरेकडे गंर्भारपर्ण पाहून 
म्हणतो, “ अग, नाहीं कस १ ज्याचा मी 
स्वामी आह अशी वस्तु यान॑ चोरली आहे. 
बर॑ चारली तर चारली; पण ती अगर्दी 

राजरोसपणं बरोबर घेऊन माझ्यापुढें आरा 

आहिे. तेन्हां आता याला त्याबदल चांगलाच 
दंड केला पाहिजे, तुझा भाचा म्हृणून त्याला 
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गय करता कामा नये. आणखी मी करणारही 
नाहीं., वाहवारे चंद्रगुप्ता, असा का तू 

आहिेस ? ” ह 

इतका वेछ मुरादेवीला तो विनोद वाटत 

होता; आतां तर तो कांहीं तरी विनोदच 
अशाबदलर खात्री झाली, परंतु जितकी 

तिची खात्री झाली, तिदक्याच मानानें 
तिनें अधिक धाबरल्याचें सोंग केंलें आणि ती 
एकदम कावरीबावरी होऊन उठून उभी राषून 

ब अर्धवट हात जोडून म्हणते, “ मद्दाराज, 
नकाहो, व्याला इथें येऊन चार घटका झाल्या 

नाहींत तोंच शिक्षा बंगैरे करण्यापयेत येऊं 
नका. काय जो अपराध त्यान॑ केला असेल 

तो क्षमा करा, त्यान॑ काय घेतलं असेल, तें 
मी आपल्या चरणापाशी ठेवायला छावतें. 
आणखी त्याठा आपली परत लाबून देतें कशी.? 

“४ नाहीं, नाहीं, ” राजा धनानंद आधि 
कच निष्रुरतेचा आव आणून म्हणतो, ' याचा 
अपराध क्षमा करण्थाजोंगा नाहीं, 

कोणाची वस्तु यान॑ चोरली असती, तरमीं 
क्षमा केली असती; पण माझी वस्तु घेऊन 
पुनः माइ्यासमोर येऊन उभा रहातो, इतका 

हा जर थीट आहे, तर याला शिक्षा का 
होऊँ नये ? मी ती तेग्हांच ओछखीन अशी 
भीति सुद्धां वाटू नये £ चंद्रभुप्ता, बोल...?! 

शेवटीं राजानें चंद्रमुप्ताठा जी हांक 
मारली, ती फारच कठोर खरांत होती, ती 

ऐकून चंद्रगुप्तमुद्धां कावराबावरा झाला, 
त्याच्या भुंवया वर चढल्या, डोछे कांहीं | 
आश्वय व कांहीं क्रोध यांनीं विस्फारित झाले 
आपि युद्धास उ्ें रहावें त्याप्रमा्ें त्याचा 
पवित्रा झाला, वत्याचप्रमाणें इकडे मुरादेवीनें 
तर अतिशयच घाबरल्याचा आविभोव आणला 
व ती एकदम, “ नकाहो, नकाहो ” असे फार 
केविलवाण्या स्वरानें म्हणू लागली, ती व्या 
दोघांची स्थिति पाहुन राजा घनानंदास एक- 

चंब्रगुत्ते. 
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इतरा | 

[ प्रकरण 

दम फारच हंसूं आलें व तो आपल्या प्रिय- 
पर्त्तीस म्हणतो, “ अग वेडे, पहा बर॑आतां 

एक आरसा आएुन. तूं आपल्या मुखाकडे पह्दा, 

आणखी याच्या मुखाकडे पहा, म्दणजे मी 
म्हणतों ल्ाग्रमाणें माइ्या वस्तूर्ची चोरी करून 
ती आपल्या अग॒दीं चर्येवर हवा घेऊन. आला 
अहिे कीं नाहीं तें समजेल, तुझे हैं अलौकिक 
सोंदर्य थाने घेतलू आहे की नाहीं पहा? आ- 
णख्री तुश्या सेंदियोाचा स्वामी कोण? मम 
यान॑ माझी वस्तु चोरलीनू का नाहीं १ कां £ 
चोरलीनू अर सिद्ध करायला आणखी कांहीं 

। प्रमाण पाहिंजे का? कारयूरे चोरा १ तूं आ- 
पला अपराध कबूल करतोस का नाहीं १ तूं 
आपल्या आतेच सोंदर्य चोर आदस का 

| नाहीं १” तें ऐकतांच मुरद॒वी एकदम खुदकन 
हंसली व केवढें तर एक आरि्ट टब्दलें असें 
वाद्नन माणसानें उसासा टाकावा असा उसासा 
टाकून म्हणते:--- 

' काय बाई तरी मी घाबरलें |! मरा 

आपले खर॑च वाटल कीं, कांदी तरी-प१ण भास्या 
दादावा मुल्गा अस कध्धीसुद्धां कांहीं करा- 

यचा नाहीं, अशी माह्या मनाची पकी 
खात्री., तरी पण आपण जेव्दां अगदीं 

गंभीरपणानं बोढूं छागला, तेव्दां बाई माझ्या 
जीवाचा थरकांप झादा, चाट की, आपल्या 

भाव्याल्ा ये बस सुद्धां पुरतं॑ म्हट् नाहीं, 
तों हैं काय नवीन लचांड उद्धवर्ल॑...?” 

“पह। पण मी म्हृणतों तसे आहे कीं 
नाहीं? प्रिये मुरे, हा मुखडगा आहे. तेब्हां 

तसा कांही फरक असायचाच; पण तू याच्या 
वयाची प्रथम जेव्हां येथे आलीस, तेदब्दां 
अगदी हुबेहूब अशी दिसत द्वोतीस, मला तें 
तुझ रूप आठवें, अग॒दीं फारनब साम्य आहे 
तुझ्या आणखी याच्या चर्यत. हा गुलाम 
मोठा भाग्यश[छीही निधणार, अशी याचों 
सामुद्रिक चिन्हंही दिसत आहेत, "' 
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“४ इडापिडा टछठो, आणखी माइ्याचसा- 

रखा भाग्यशाली न निघो म्हणजे झाले॑... 
“ कां बरे, तुझे भाग्य काय वाईंट आहि१” 

राजानें मर्घंच तिछ। म्हटलें व तिच्याकडे 

पाहून रंसूं लागला. 
& आयपुत्रा, आपल्याव्य राग येणार नाहीं 

तर सागतें कीं, आपल्या या हंसण्यांतच 

आपसल्या प्रश्नाला उत्तर आहे, ” 

अशा तप्हेन॑ आणखाही कांहीं विनोदा- 

व्मक व कांहीं इतरगप्रकारर्वें भाषण होऊन 

चंद्रगुप्ताची व राजाची प्रथमभेट होऊन राजानें 

त्यास आतेजवभ्राहण्यास आज्ञा दिललो 

प्रथमभेटीचा समारंभ तर आपल्याला जसा 
पादिजे त्याच्याहीपेक्षां अनकूछ असाच झाला 

हें पाहून मुरादेबीस फारच आनंद झाला, 
आशणि तिने त्या दिवशी सायकार्स्श चंद्र- 

गुप्तावद्लन बल्शे ओवादछून टाक॑वेला, चंद्र- 
गुप्तावी आपत्याच मांदिरांत रहाण्यायी उत्तम 

सोय करून दिली. मात्र त्याच्या खाण्या- 
पिण्याच्या बाबतीत ती सब कांद्दी स्वृतः 
पाहत असे, 0तिने चंद्रगप्ताम बजावन बजा- 

बून सांगेतद होतें का, एक घोटभर पाणी 

प्यावयाचें झालें, तरी तें मला दाखविल्या- 

खेरीज पिऊ नका, किंवा कोणी दुसच्या 

कोठेंही कांहीं खावयाला दिलें तरी खाऊं नको. 
या पाटलिपत्रांत स्थिति मोटी वाईट आहे. 
कोण्या बेढ्ीं काय होइल याचा कांदीं नेम 
नाहीं. आपल्या आतेनें आपल्यास अर्से कां 
बजावून सांगेतलें, हूँ चंद्रगुप्ताच्या लक्षांत 
आलें नाहीं, परंत चाणक्यान त्यास आशज्ञा- 

घारकपणानें वागण्याची संवय लावून ठेवली 

असल्यामछें, त्या्ें असे कां, तसें कां, असे 
हींप्रश्नन विचारतां आज्ञा पाव्टीन,अ्से 

बचन दिलें, अशा प्रकारें चंद्रमुप्ताची नंदाच्या 
राज्यांत पाटालिपुत्रांत त्याच्यर प्रिय माहियी च्या 

मंद्रिंत स्थापना झाली, 

खुवणकरंडकांतील अपूप. 

ये म्हणजे झाल॑ं, ? 

5 

हा गोर्शस सुमारें पांच दिवस झाले. एके 
दिवर्शी राणी मुरा महाराजांच्या जबछ् बसली 
होती, इतक्यांत तिची एक दासी येऊन 
तिला म्हणाली, “ देवी, पद्रमहिंषी सुनंदा- 
बाईसाहेब यांच्याकट्डन एक पारिचारिका महा- 
राजासाठों एक सुवर्णकरंडक आणि पन्निका 
घेऊन आली आहे. आमच्याजवरछ द्या, 

आम्ह! पोंचवितों म्ह्टल॑ तर म्हणते महादे- 
वींची अशी आज्ञा आहे कीं, तूं स्वत:च महा- 
राजांच्यापुर्दे नेजऊन ठेव, नाहीं तर ' तशीच 
परत ये. ती बाहेर उभी आहे. मग जशी 
आपली आज्ञा होईल तसे खरे, ?” 

तें ऐकून मरादेवी एकदम तिच्या अँगावर 
येऊन तिला म्हणते, “हा मूखें, तिछा «की 
म्हणशन आडवून घरायला तुम्हाला कार्णी साँ- 
गितले १ एक लक्ष वेढ्ां तुम्हांला सागित्॒ं 

असेल की, इतर महिपीकट्ून केव्हांही कांहीं 

घेऊन कोणी दासदासी आत्या तर त्यांना 
नका म्हणत जाऊं नका. अगदी बेघडक आंत 

येऊं देत जा. माह्यासॉरख दःख काणाला 
कधीं यापढें -निदान माहझ्याकड़न-होऊं नये 

जशी मी महाराजांची पत्नी, तशा त्या सर्व 
नाहाँत बरं १ जा, टला म्हणाव॑ काय असेल 

तें घेऊन महाराजांस अर्पप करून जा, तुला 
कोर्णाही अडविणार नाहीं, जा, जा. तॉड 
काय पहातेस १ तिला धऊन ये. ” 

तें ऐकून राजा घनानंद तिला म्हणतो, 

“ ती दासी कशाला आंत यायरा हवी: 
काय असेल तिन॑ आणलेल, तें आत घेऊन 

परंतु मुरादेवी पुनः 
राजास म्हगाली, ' महाराज तर्स नको. 

आपल्याच चरणापाशी ती पत्रिका आणि 

करंडक ठेवावा म्हणून जर विच्या स्वामि- 
नीची आज्ञा आहे, तर तिचा भंग करायला 

आपण कशाला तिला लावाबे ! आपल्या चर्- 
णाजवछ आपणून ठेवून जाईना बिचारी £जा 
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जा, तिल म्हणाव॑ काय आणलं आइईस 

तें घऊन ये. महाराज वाट पहाताहेत, ” 
दासी बाहेर गेडी आणि थोड्याच वेब्यर्न 

दुसन््या एका दासीस घेऊन आंत आली, था 
दासीच्या हातांत एक सुवर्णकरंडक होता 

आएणि एक पत्रिका होती, ती आंत येण्याबरो- 

बर तिनें महाराजांच्या चरणाजवर त्या 

जिनसा ठेबून विज्ञप्ति केली, महाराज, 

महादेवी सुनेदा हिन॑ अनेक प्रणतिपूरेक विज्ञप्ति 
केली आहे कीं, महाराजांनीं ही पत्रिका 
वाचाबी आणि या सुवर्णकरंडकांतील उपाय- 
नाच॑ ग्रहण कराबे. कांदीं उत्तर परत न्यायच 

असल्यास मला थांयायल्ाही सांगितर्ल आहे 

मग जशी महाराजांची आज्ञा, ” 

“ प्रिवारिके, ती पत्रिका आणखी तो 
करंडक दोन्हीं परत घेऊन जा. चार दिवस 

मी तिच्या भेटीस गलों नाहीं, तों कसलल््या 
पत्रिका आणखी कसी उपायन पाठवते 2 
तुम्दां दासीनाही कांहीं उद्योग नाहीं अस॑ 

वाटते, जा, एक क्षणभर सुद्धां इथें उसो राहूं 
नकास, तिला म्दगाव मी तुझ्या भेटीला 

गेइन ते दिवशी ही पत्रिका आणशी हैं उपा- 

यन काय शाहे तें घेईन, झ्लिया किती तरी 
मत्सरी असतात बोआ ! ”? 

“ महाराज ” मुरादेवी मर्भ्येच म्हणाली, 
“ पत्ममहिषी महादेवी सुनंदा हिचा आपण 
असा विनाकारण कां उपमर्द करतां ? पत्रिका 
ठऊन घऊन वाचून तर पहावी. एखाद्यानं 

औत्सक्यान कहीं पाठवार्य आणि तें ज्याला 
पाठविलं असेल, त्यान॑ त॑ परत पाठवावं 
म्हणजे त्या पाठविणाराचा केवडा बर॑ उपमर्द 

होतो, त्याछा किती खेद होता 2१ तर माझी 
हात जाडून विन॑ंति आह को, महादिवोच्या 

पत्रिकेवा आणि उपायनाचा आपण असा 
अनादर करू नये. मी ती पत्रिका उघडून 

आपल्याला वाचून दाखवितें, ?? 

चंद्रम॒त्त. [ प्रकरण 

 प्रेये मुरे, तूंच अशी कशी अगदी निर्म- 
त्सर आणखी निद्धेष झाठीस ग? आणखी 
त्यांतद्वी सपत्नीजनांविषयी निर्मत्सरता, तुझा 
त्या सगव्या जगी इतका भत्सर करतात, 

आणखी तू आपली,- मी या तुझया रंरमह्या- 
लांत आल्या दिवसापासून पद्दातों आहें,- तूं: 
आपली त्यांचा पक्ष पेऊन भांडत असतेस. 
याला काय म्हणाव १ तूं तर त्यांचा अत्यंत- 
द्वेष करावास, त्यांना नेहमीं पाण्यांत पहा- 

वस तसं कांहींख॒द्धां नाहीं, हें काय ? ” 
तें ऐकून मुरादेवी किंचित् हंसढी व 

म्हणते, ” मदाराज, अपराधावांचून पतीने 
परित्याग केला असतां सत्रीच्या मनाठा काय 
दुःख होतं व त्याचा उद्बेग कसा असतो, 
याचा अनुभव मलठा फार उत्तम आहे, 
यामुछें माइ्या स्प्रप्नांससुद्धां-आणखी माझ्या 
शत्रूवर देखोल-असा भर्यक्र प्रबंग येऊं 
नये अशी माझी सदोदित इच्छा असंत, मग 
मी सुनंदादियी ँपरख्या साध्वी ख्ीचा कसा वर 
मत्सर आगि द्वेष करीन ? कर्घी करावयाची 
नाहीं, माश्म तें ब्रादच नन्हे, आणखी काय 

सांगू? ?! 

मुखदेवाच हैं बोलणें चाललें असनां ती 

सुनंदेवी परिचारिका अगदीं चकित होऊन 

ऐकत होती. मद्दाराजही त्याप्रमाणेंच सुरा- 
देवीच्या चर्येकडे, कांहों आश्चर्य व॒पुष्कव्ठशी 
आदरबृद्धि या दोहोंच्या मिश्रगानें युक्त अशा 
टृष्टीनें पहात होते, त्या तेबच्या शेवटल्या 
बोलण्यानें तर फ़ारच काये झालें, धनानं- 
दाच्या मनास पके वाटलें कीं, मरेसारखी 
अत्यंत सुशील, सुचारित, शुद्ध व निष्कपटी 

स्रों अत्येत विरछ, किंबहुना दुसरो काहीं या 
जगतांत असणें शक्य नाहीं. तिचें बोलणें 

झाल्यावर थोंडा वेछ तिच्याकड़े स्तब्धपणें 
पाहून तो त्या सुर्धदेच्या परिचारकेकडे वन 
म्हणतो, “ परिचारिके, तूं आपल्या स्वामिनी- 
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सांग कीं, महाराज पत्रिका आणखी तो- 
करेंडक परतच करीत होते, परंतु मुरादेवीन 
तुमच्याबहुल रदवदलरूो-ज्या मुरादेवीचा तुम्हीं 
सगग्य्यांनीं इतका द्वेष केलात, तिला विना- 
कारण जमांतून उठवून लावलीत-त्या मुरादे- 

वी तुमची रदबदली केली, म्हणन तो कर- 
डक, आणखी ती पत्रिका त्यांनीं ठेऊन 
चघेतली, जा त्या पत्रिकेच एवडच उत्तर, दुसरं 
कांदीसुद्धां उत्तर नाहीं. ” 

महाराजांचें तें भाषण ऐकून ती पारिचा- 
रिंका त्या दोनही जिनसा तेर्थे महाशजांच्या 
चरणापारशी ठेयून तेथून चाऊती झाली, मात्र 
जातांना तिनें मुरादेवीकडे फार चमत्कारिक 
इृष्टीनें पा हिलें, 

इकडे मुरादेवीनें ती पत्रिका हातीं घऊन 

मद्दाराजांकडे पहात पहात म्हटलें, “ आये- 
पुत्र, ही आपण ह्ातीं घेऊन वाचतां कीं मी 
उधड़न वाचून दाखवूं आपल्याला १ माझी 
पत्रिका आपण जर वाचून न पाहतां तशीब 

परत लाबवून दिली असती, तर मल्ण किती 
बर॑ वाइट वाट असते | तसंच त्यांना वाइट 
वाटेल, म्दृणू।ल म्हणंत कीं, तसं॑ आपण करूं 
नये. मी वाचतें. ” 

अ्स॑ म्दणून मुरादेवी ती 
तों धनानंदान ती तिच्या 
घेऊन तिव्य मढटलें, “ छे. छे. तूं नका ती 
उघड़न वबाजूं, न जाणों तुझ्याबहल कांढीं तरी 
लिहून माझ मन तुझ्याविषयीं कठुषित कर- 
प्याचा हा यत्न असेल, नाहीं म्हशून कशा- 

वरून ? मीच पाहतों, ? 
“ बर॑ तर, तॉपयत मी हा सुवर्णकरंडक 

उधडून त्यांत काय अहि तें पहातें, ” असे 

पत्रिका उघडणार 

हातांतून ओदून 

१२ 
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म्हणून तिनें करंडक उघडला, तों आंत खुदर 
रीतीनें बनविलेले अपूप दिसले, महाराज' 

तिकडे वाचीत होते, पत्रिकेंतीऊ मजकूर 
अगदीं थोडा होता. तो एका क्षणांत वाचून 
महाराज म्हणाले, “ कांहीं नाहीं. काल रोजीं 

महादेवीन कैलासनाथाच्या कोणत्याशा ब्रता्च 
उद्यापन केलं, त्याच्या प्रसादाचे चार अपूप 
पाठविले आद्वित. हे अपूप तिन॑ स्वतः आपल्या 
हातान केलेले आहेत, तेव्हां मीं त्यांतलशा एक 

तुकडा तरी खावा अशी तिची विज्ञाप्ति आहे. 
प्रिये मुरे, हा केलासनाथाचा प्रसाद आहे, 
त्याचा अनादर करूं नये. ये, तूं आणखी भी 

| एक एक तुकडा खाऊं, ”? 
असे म्हणून राजानें करंडकांत हात घाडुन 

एक अपूप घेतला व त्याचा एक तुकडा 
मोडून त्यानें तिच्या हातावर ठेविला व दुसरा 
च्रेऊन तो आपल्या मुखांत घालणार, इतक्यांत 
मुरादेवीन एकदम, “ महाराज, दगा, कांहीं 
तंरी दगा, &पण खाऊं नका, ”” असें घाब- 

नया घावन्या म्हणत त्याचा हात खालोीं 

ओढला, 
राजा चकित होऊन, “ काय |! म्हणतेस 

काय ! कसला दगा 2 ? असे तिला विचारूं 

छागला, तेंब्हां ती तितक्याच घाबरेपणानें 
घापा टाकीत म्हणत, “ आपल्या जाँवाला 

दगा, दुसरा कशाचा दगा।| या अपूप्पांत कांहों 

तरी विष आहे, माझ म्हणणं मी प्रत्यक्ष खरं 
करून दाखावतें, ?? 

असे म्हणून तिनें आपल्या एका दार्सास, 
“४ मसास्या त्या श्वतांबरी मांजरीला घेऊन ये 
ग, ” असे झट्कन् सांगितर्ले, । 
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माजांरीचा मृत्यु. 

सी श्रतांबरीस आणी- 

पर्यत मुरादेवीर्च। चयां हे | 

रा 

जशी एखादी अत्यंत 

प्रेमठ माता अआपल्या 

वत्साचें फार जागतपर्णं पालन करीत असतां ' 

अगदी आकप्मिकपणण त्यावर आलेलें भर्यकर 

संकट पहाते, आणि तिचा जीव उड़न जाऊन 

आतां या वत्साच्या सरक्षणाथ काय करू 

आणि काय न करूं असें तिछा होऊन जातें, 

त्याप्रमाणेंच या वे््ी मुरेची अबस्था दिस 
लागला, आपल्या पिलांवर संकट आलिलें 

निवारण करण्यासार्टीं क्र रूप घारण कखून 

पिलांस पाठीशीं घालून व्यांची जननी स्वतः 
पुढें होते, त्याप्रमाण तिची अवस्था झाली. 
अपूपकरंडक आणि राजा यांच्याम्र॒थ्यें आपण 
होऊन तिनें तो करंडक झांकून ठेविला, जणूं 
काय राजा त्यांतील एखादा टुकडा कादून 

घेईल आणि खाइईंल असें तिछा मय पडलेंसें 
दिसलें 

तिचें त॑ एकंदर स्वरूप पाहून राजा फारच 
वीध्मित झाला. ही “दगा, दगा ” म्हणुन 
असें काय करते, आणि हिनें आपत्या श्रेतां- 
बरी मांजरीजडा आणण्यास सांगितर्ले याचें 
कारण तरी काय, हैं प्रथम राजाच्या कांहींच 

लक्षांत आड़े नाहीं. त्यानें तिला “ काय 
काय १ ? म्हणून अनेक वेछ विचारि्, परंतु 
एखाया अत्यंत श्रांतचित्त माणसाप्रमाण्ण ती 

पहाण्यासारखी होती, : 

नी जीभ न ०5 “5 

कोणत्याही प्रश्नास उत्तर न देतां त्या करंड- 
काच्या व राजाच्यामर्ष्य आपलछा हात घरून 

' वटारल्या डोब्यांनों त्या अपूर्पांबंड पहात 

' होती, इतक्यांत त्या श्रेतांबरी मांजरीस 

आणावयास गेलेल्या दांसीने त्या मांजराीस 
आणलें, तिला पहाण्यावरोबर मुरादेवीनें प्रथम 

“हां बरी आणलीस, आण इकड़े ” अ्सें 
हास्गणच्रक म्हटलें, त्या मांजरीस तिर्न आपल्या- 

जब चेतललें आणि नंतर अगदीं खिन्न 
आवाजानें म्हणते, “ वत्से श्वेतांबरी, आज- 
पर्यत याच माझ्या हातांनीं तुला दूध घातदे 
आणि प्रेमानं वाढविलं, पण आज याच 
हातांनीं तुला विष चारून तुझा मी प्राण 
घणार, समजलीस १ ये. त्याखेरीज या अपूर्पांत 

विंप आहे, यावहूल मनाची पकती खात्री 
होणार नाहीं. ती खात्री झाली पाहिजे, 
म्हणजे याच्यापुर्दे सावधपणानं बागायला 
ठीक पडेल, ?! हें तिचें. भाषण 
वरेंचसें स्वतःशींच होतें; परंतु तें कांहीं 
ती अगदी मनांतल्या मनांत बोलत 

होती असे नाहीं, चांगली मोठ्यानें बोलत 

होती. राजानें तें तिचें बोलणें ऐकरलें, इतक्यांत 
लिनें आपल्या हातीं असलेला तो अपूपाचा 

तुकडा त्या मांजरीपुढें केला. तों काय चम- 
त्कार : तो तुकडा नुसंता ती हंगून दूर झाली. 
खाईना. तेब्हां मुरादेवी “हं! हं! एकण 

तुलासुद्धां यांत विष आहे हैं समजले आँ: 
पण तेवब्यान नाहीं माझी खात्री होणार, हा 

तुकडा मी तुझ तोंड उघड़ून त्यांत घालीन 
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आणि दूं टाकूं छागलीस, तरी तो तसाच 
तुझ्या तोंडांत दडपून तुछा त्याचा एक आं- 
बढा तरी गिद्यायछा लाबीन, म्हणजे तुझी 
काय स्थिति होते ती समजून येईल, ”” अर्से 

म्हणाली व तिनें लागलींच तिच्या तोंडांत तो 
तुकडा कोंबलाच, मांजरीने आपलीं नखें 
बाहेर काढलीं व पाठ उंचावून संतापानें ती 

आपली शेंपटी उडबूं लागली, परंतु हृढ- 
' निश्चयी मुरेनें तिकडे मुर्ठीच लक्ष्य दिलें नाहीं. 
तिनें तिचें तोंड दाबून धरलें, मांजरीनें तिच्या 
हात।चे ओरबाडे काढले, तिच्या नाजूक हातां- 

तून रक्त वाहूँ लागलें; परंतु मुश कांही केत्या 
तिचें मिटलेलें तोंड सोडीना, राजाने तिला, 
“ हैं काय ; हैं काय हैं ! तिला सोडइन दें, ” 

अर्से पुष्कठ म्हटलें; परतु तिनें तिछा सोडलें 
नाहीं, एकसारखें तिचें तोंड दाबून घरलें 

होतें. एकीकडे मागल्या व पुढल्या पायांच्या 
तीक्ष्ण नखांनीं मांजरी ओरबाडण्याचें काम 
करीतच होती ! कॉपरापासून तो मन- 
गटापययत तिचे दोन्दी हात अगदीं रक्तबंबाद& 
झाले, परंतु तिकडे तिनें यात्किचित सुद्धां लक्ष्य 
दिलें नाहीं, त्या मांजरीनें त्या अपूृषाच्या 
तुकब्यामु& स॒टलेल्या लाछेचे दोन आंवढे 
गिछले असे जेब्हां पर्कें तिनें पाहिलें, तेब्हां 

त्या मांजरीस तिनें सोड्डन दिलें, भांजरी 
सुटली ती प्रथम तिनें आपल्या तोडां- 

तला तो अपूपाचा तुकडा टाकून पढूं छागली; 
परंतु थोडीशो, समारें पंचरा वीस हात पत्त 
जाते न जाते, तो गांगरून जाऊन जागच्या 
जागींच घोट्ादूं छागली, दोनच घुटके तिनें 
घेतले असें मुरेस वाठत होते, पर॑तु तिनें तोंड 
दाबल्यापासून किती- तरी घुटके आंतल्या 
आंत गिलले होते, आणि आता त्या विषा- 

राचा परिणाम तिजवर दिसूं छागला, ती 
जागच्या जागीं घोंटाकूं लागण्शाबरोबर मुरा- 
देवी धनानंदास म्दण्ते, “ पहा, पहा, महा- 

माजारीचा मृत्यु. ९१ 

राज, ती आता किती गांगरून गेली आह. 
आतां घटक्याभरांत ती मरून पडणार यांत 

शंका नाहीं, आपण उर्गाच चमत्कार पहा, 

असलूं विष घालून हे अपूप सुवर्णकरंडकांत 

घालून स्वतः आपल्याला खाण्यासाठीं पाठ- 

विणान्या माणसांच॑ साहस तरी अवणेनीय, 
नाहीं तर मोौख्य तरी अचित्य ! त्याखेरीज 
असे कोणी करणार नाहीं, परंतु असले प्रकार 

व्हायचेच अस॑ मनांत येऊन भहाराजांच्या 
जीवरक्षणासार्टी डोब्यांत तेल घाडून 'जाग्रत 
बसलेल्या मुरादेवीच॑ स्मरण या भडब्ींना. 
नाहीं असं दिसते, ती तशी जाशत नसती, 
म्हणजे आपत्या मनाग्रमाणें केव्हांच झाल॑ 
असतं,-पहा, महाराज, आपल्याकरितां मोउ्या 
प्रेमानं आपल्या पद्माभिषिक्त आय्महिषीन 
पाठविलेल्या अपूपाच्या तुकडथानं या माध्या 
श्वेतांवरीची काय अवस्था झाली पद्दा ! अग- 

बाई ' काय जलाल विष हें! ति्च सवोग 
कार्ठ पडलं, डोछे तर किती भयंकर दिसता- 

हेत,. आणि शबवटले आचके देतांना तिची 

काय अवस्था होते आहदे ती पहा, एकूण 
त्या अपूपप्रसादाच सेवन करणाराची अशी 

स्थिति व्हायची होती ! ठीक ठीक, राज्यलोभार्न 

आणखी आअधिकारलोभान॑ आणखी सवती- 

मत्सरानं काय काय पार्प करायछा ही 

मंडी उद्यक्त होइल, हैं सांगग॑ मोठे कठीण 

आहे इतकंच, ?” असों बोछून मुरदिवी 

अत्यंत उद्दगिम दृ्शीने॑ महराजांकडे पाहूँ 
लागली, इतक्यांत त्या मांजरीनें प्राण सोडला, 

तिचे ते उचधडे होछे आअतिशय भेसुर दिसत 
होते आणि एकंदर तोंड-ओंठही कोमुशाप्र- 
प्रमाणें का्ींठिकर पडलीं, तें पाहतांच घना- 
नंद संतापला आणि एकदम म्हणतों, “ अग 
चांडाब्णी, म।इया जीवावर तूं उलटलीस अं १ 
वायनाच्या मिषानं अपूप करून त्यांत असले 
भयंकर विष घालून मलाच नष्ट करून टाक 



बुर चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

ण्याची दुष्ट इच्छा धरून सुवर्णकरंडकांत ते माइया कार्मी आपण उतावी केली, त्या 

अपूप भरून मला पाठवलेस ! आणखी बरो- 
बर आपतल्या स्व॒तः्च्या हातान॑ पत्र लिहून ! 
वा : वा ! आतां तुला क्षणमात्र तरी तुझ्या 

एश्वयावर ठेवतों का बच, तुला तुझ्या अंतः - 
पुंत गाढवावर उलटी बसबून तुझी वर्थिंड 

कादून काल्द्राकुञ्यांकडून तुझे शशेर खाव- 
वितों, माइया सुमाल्याची माता, म्दहृणून एक- 
वार तुला इतकी कडक शिक्षा करू नये असे 
बाटते; परंतु नाहीं, तूं माइया स्रतःच्या जीवा- 
वर उठलीस, त्या तुला कशी गय कहूँ ! तू 
उद्मा स्वतः कार्य सावम्यासाठीं व्या आपल्या 
पोराच्या जीवाबर उठशील. त॑ कांहीं नाहीं. 

तुला चांगलीच शिक्षा झाली पाहिजे, ...”” 
मुरादेवी मध्येंच त्यास म्हणते, “ महा- 

राज, असे एकदम इतके क्षुब्ब्र होऊं नका. 
महादेवीनं व हैं सगछं भय॑कर कारघ्थान रचले 

आपि तिन॑च हा विषप्रयोग केला असे म्हणा- 

या आपल्याडा तरी काय बर आधार 
आहि ? ” हँवोऊत असतां मुरादेवीचा एकंदर 
आविभीव मोठा पःहण्यासारखा होता. 
एखाद्या मनुष्याचें मन आर्थीच विषपूण् झालें 
असतां, ब्यांत आविक भर घालण्याच्या हेतूनें 

दुष्ट माणसें जशीं बाह्यतः विरुद्ध बाजूनें 
बोलत असतात, तमाच प्रकार होता; परंतु 

राजास तें दिसलें नाहीं, तो एकदम हयणतो, 
४  काय आधार आहे ? याच करंडकांतल््या 

अपूपाचा तुकडा ख्ाऊन-तुकडा खाऊन 
सुद्धां नाहीं-नुसता तो तुकडा तंडांत घात- 
ल्यान॑ सुटलेल्या लाछेच्या घुटक्यांनीं जर मां- 
जरी मेलली मीं प्रत्यक्ष पाहका, तर आणखी 

आधार तो काय पाहिजे ? मी स्वतः खाऊन 
मरून आधार पाहूं का काय १ ?? “ महाराज, 

असे रागान॑ उतावल्े होऊं नका ?” मुरादेवी 
अत्यंत शांतपणें व हृढतेनें म्हणते, “ उता- 

'वर्ब्द केल्याने कांहींसुद्धां का्यभाग होत नाहीं, 

| 

| 

उतावर्द्ो]या काय उपयोग झाला ? आज 

युवराज होऊन राज्यकारभारांत आपल्याला 
हातभार लावायला लागला असता असा 
पुत्र गेछा. कोणी जरी आपल्या जीवार्च कांहीं 
करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी तो प्रयत्न 

सफल झाला नाहींना ! क्ृष्णसर्पिर्णासारखी 
जागत बसलेली मी तसा कांहीं भयंकर प्रकार 
कर्थी होऊं देईन का ? जर कांहीं झालं नाद्ीं, 
तर कां उगीच उतावली करतां ? शांत 

चित्ताने विचार करा, शोध करा आणि अगदीं 
निःसशय खात्री झाली, म्हशजे मग कोणाला 
काय शिक्षा करायची असेल त्याला आपग 

समथच आहां. ?? 
घनानंद हंसून तिला म्हणतो, “ दुधान॑ 

पोछलं, मदणजे दह्ींसुद्धां फुंकहन फुंकरून- 
प्यावं म्हणणारांपेकीच तूं मला दिसतेस. वेडी 
कुठली ! म्हणे विचार करा, शोध करा-विचार 
कसला करा आणखी शोध कसला करा ! माझ्या 
देखत तिची पत्रिका आणखी सुवर्णकरंडक 
घऊन तिची दासि यते. मी ती पत्रिका वाचतों, 
त्यांत अपूष मुद्दाम आपल्याकरितां पाठविले 
आहत असं लिहिलेलं- मु मास्याकरितां 

पाठविलेलेच नन्हे, तर केलेल्दी खरे |-त्या 
अपूपाचा एक तुकडा माझ्या हाताने मी तुला 

देतों, तोच तूँ या मांजरीला घालतेस, आणि 
ती मांजरी माश्या डोब्यांदेखतः तडफड़ून 

मरते | आणखी आता शोध काय करूँ आगि 

विचार काय करूं १ ” | 
मुरादेवी त्याचें तें बोलणें ऐकून हंसली व 

म्हणते, “ महाराज, ज्या सपत्नीनीं आज- 
पर्यत माझा मत्सर करून माझा सर्वेस्वीं घात 
केला, त्या सपत्नीपैकों अगदों मुख्येचं 
कौटिल्य बाहेर पडून तिच्यावर आपला रोष 
झालेला पाहून मला आनंद व्हावा, असे 

आपल्याला वाटत असेल; पण मला आनंद 



१०वें ] 

होत नाहीं. ती खरोखर मला निरपराधी 
असेल, अशी माझी मनोदेवता मला सांगते, 
जर खरोखर ती निरपराधी असली, तर 
तिला आपण एकदम शिक्षा क्रेल्णनं केवढा 

अन्याय- होणार आहे १ म्हणून मी आपली 
आपल्याला शोध करून खात्री झाव्यानंतर 
काय तें करा; आपल्या अविचाराबहूल पाठी- 
मागून मनास पश्चात्ताप होऊं नये म्दृणतें, ? 

“ अग पण, प्रिय मुरे, आतां यांते शंका 
कोणती राहिली ती सांगशील कीं नाहीं तिचा 
शोध करायला ? ? 

“४ कां बर॑ शंक्वा नाहीं, महाराज १ ” 
मुरादेवी कपटद्टीचा एक कटाक्ष फेंकरून म्हणत, 
“ पहा शंका किती आहेत त्या., महादिवीन 
कांहीं त्रतार्च आज उद्यापन केले का £ केले 

असल, तरी त्या वें वायनदानाला अपूपच 

केले होते का? अपूप केले असछे, तरी 
त्यांनींच ते केले होते का, त्यानींच ते सुवर्ण- 
करंडकांत भरले का ? त्या करंडकासोबतची 

' पत्रिका त्यांनीं स्वृतःव लिहिली का | करंड- 
कांतले चांगले अपूप काढून टाकून है विषारी 
अपूप वार्टेत दुसच्या कोणीं भरले नाहींत 
कशावरून ? देवीच॑ नांव घेऊन तिच्या शब्रूनं 
कोणी तरी तिजवर कुभांड रचाव॑ म्हणुन 
कांहीं रचना केली नाहीं कशावरून ? एक 
नाहीं, दोन नाटीं, हजारों शंका विचार कर- 
प्याजोग्या आहत. फार तर काय ? त्या 

मांजरीला मी आधींच दुसरा कांहीं विषार 
चारून ठेविलेला असून आपसल्यापुर्दे अपूष 

घातल्याचा बहाणा केला असेल, अशी सुद्ठां 

शंका आपण थधेऊन तिच॑ निरसन करून 
घ्ेऊन मग॒पुढें काग्र करायचं तें आपण 
कराव॑. या सवे चौकशा केल्याच्या अगेदूर 
आपण जर एकदम कांहीं शिक्षा आणि तीहो 

पद्महिषी, महादेवी, युवराजमाता हिला 
कराल तर मीं आपरलल चित्त आंत करून 

माजारीचा सृत्यु. 

आपसल्या हातून हैं सवे॑ करवले अस॑ द्दोणार 
आहे. आपल्यास कोण काय म्हणणार आहे ? 
चार दिवस आपली मजवर कृपा आहे तोवर 
कोणी कांदीं माझ करू शकणार नाहीं; परंतु 
कालांतरान आपली क्ृपाद्रष्टे फिरली, म्हणजे 

मग माया प्राणावर सुद्धां कोणी उठायच॑, हैं 
भय मला आहे. आपझूे संरक्षण करण्यास 
आपण समर्थच आहां, ” इतकें बोलून 
मुरादेवी अगर्दी विषण्ण बदन करून राजाकडे 

पाहू छागली, ह 

राजा घनानंद तें ति्च बोलणें ऐकून अति- 

शय मोठ्यानें हंसला व म्हणतो, “ प्रिथे मुरे, 
तू फारच भित्री झालीस, माझ॑ तुझ्यावरलू 
ग्रेम कमी होऊन दुसरीकडे जा।ईल, अस॑ तुला 
खरोखर वाटतं काय १ छे, छे, असे काल- 

त्रयीं होणं नाहीं. आणि तुझ्या नखाला तरी 
कोण काय धक्का छावप्याच॑ साहस करतो तें 
तरी मल्म पाहूं दे. तें कांहीं नाहीं. मी आतां 
त्या दुष्ट चांडाब्णीला काय शिक्षा करायची 
त्याचा हुकूम पाठवून देतों, अशा न्यायाच्या 
कार्मी विलंब करण अगदीं योग्य नाहीं. भी 
आपसल्या पत्नीलासुद्धां, युवराजमातेला सुद्धां, 

क्षमा करणारा नब्हें, इतका न्थायनिष्ठर आहें, 
हैं सगल्या प्रजाजनांना कछलं पाहिजे. तसं न 
करितां उर्गीच बसलों तर वर॑ नाहीं, ?”” - 

“ महाराज, ” मुरादेवी अगदीं काकु- 
छतीला येऊन हात जोइन म्दृणते, “ नकाहो 
असे करूं, आजपयंत आपण मार ऐकलं, 
तस॑ याही प्रसंगीं एकवार ऐका. म्हणजे आ- 
पत्याला यांतला खरा प्रकार सहज कक्वन 

येणार आहे. महादेवी या हृत्याच्या मुछाशीं 
नाहीं, अशी माया मनाची प्रब्नत्ति आहे. 
त्याच्या मुब्यशशी दुसरी कोणी मंड्णी आहे...?” 

“ ती कोण ? ? घनानंद राजा अत्यंत आ- 

श्वर्योनें एकरम मरध्येच तिला विचारतों 
ज्क 

ट्यावर ती पुनः त्यास म्हणते, “ कोण तेें 
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मलाही आतांच सांगतां येत नाहीं. पण आहे, आपल्या अंगाची आग होते आहि, 
आपण जर झालेला प्रकार एथल्या एथेंच | असे मी उठवरतें, म्हणजे ती मंडठी विशेष 
राहूं देऊन दोन दिवस स्वस्थ बसाल, तर | घाट हातील, आणखी अधिकाधिक जवबृछ 

अगदी त्वरित तें सब कांहीं बाहेर फुटण्याचा | येजन चौकशा करायला लागतील, म्हणजे 
संभव आहे. ज्यांना मी नकों आहें अशा | मग आपलं चौकशी् काम विशेषच" मोजेच 
मंडल्यीचा हा प्रयत्न आहे. आपण भाश्या , होईल, ही माझी मांजरी फार आबडती होती 

महालांत आहां. तेन्हां समजा कीं, अजाण- ; हैं आपल्याला ठाऊकब आहे. तर अततां 

पर्णे आपण है अपूप खाऊन कांहीं अनि'् | आपण प्रकृति बिघडल्याच॑ मिष कछून पडा, 
प्रकार घडठा असता, तर मीच तो प्रकार | मीया माझ्या मांजरीस बा्गेत पृरण्याच्या 
घडवून आणला म्हणून उठबून माझे मिंडवडे , मिष्ानं बाहर जातें, आणि माइया अंतःपुरां- 
करायला किती अवकाश ? “मी नाहीं, मी : तलठी बातमी काढण्यासाठीं कोण कोण घिरस्था 

नाहीं, मी अगदी निरपराधी आहें ” असा ! घालीत अहे तें पाहून येतें, " राजाने बराच वेव्ठ 
मीं कितीही आक्रोश केला, तरी कोण भरं- | नाहीं होय म्हणून तिछा अनुमोदन दिलें 

वसा ठेवतो ? आणि माझा केंवार घेणारा मग | तिनें एका दासीकड्टन तें त्या मांजरीचें प्रेत 
राहिला कोण : तेव्द्ां ज्यांनीं द्वा व्यू राचिछा | उचलविले, आधि स्वतः तो सुवर्णकरंडक व 
आदि, तें आतां काय होत॑, काय नाहीं, दूँ , त्यांतील अपूप हवींही उचछून नेलीं, महा- 

पाहण्यासाठीं आपल्या आपल्या चारांच्या : देवाची पत्रिकाही तिनें केन्हांच उचलली होती , 

द्वारान॑ शोधांत असतीलच, आपण अंमर् | तें प्रेत बाहेर नेल्यानंतर ती त्याजकड़े पाहून 

आजारी असल्याच॑ सोंग ध्या, ते अपूप खा- | म्हणते, “ श्रेतांबरी, तूं आज माई  केव्ढ तर 
छथापासून आपल्या पोटांत कसंसंच होत॑ कार्य केलंस | ? 
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प्रकरण १० वें. 

चाणक्याच्या उलाहाली. 

द्रगुप्तास मुरादेबीच्या , दी. राजा धनानंद मुरादेवीच्या पक्का अंकेत 
मंदिरांत प्रतिध्ित | झाला आहे,, आणि एखाद्ा नक्रीनें एखायाचे 
ल्यॉनलर्स: वा गये का असतां ती ल्वाला जल्समाध 
क्यानें पहिलें काम | देईपयंत हि जशी कर्घी सोडावयाची नाहीं, 
आरंभिलें, तें अर्थो- | गींच आता मुरादेनी राजाला आपतल्या 

ही उन की खिल पकडीतन सोडीत नाहीं, अशाबहल त्याच्या 
तच पाटलिपुत्रांत कोणाकोणाचें वैमनस््य आहे | मनाची पक्की खात्री होती, जर तिचे या बाब- 
आणि कोणाकोणामरध्यें वैमनस्य पडण्याचा ' तींतले प्रयत्न अमर शिथिल पडत अद्दित 
संभव आहे, याबहुरूच्या बातम्या कादष्याचें | किंवा तिच्या आवांक्याबाहेर प्रकरण जातें 
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आहे असे दिसलें, तर तिला साहाय्य कर- 
ण्यास व तिचे प्रयत्न अधिक जोराचे होतील 
असें करण्यास, म्हणजे तिची महत्त्वाकांक्षा व 
तिची वैरनियोतनेच्छा अधिकाधिक जाग्रत 
करण्यार त्याय्याजबछ फारच रामबाण 
असा उपाय हांता, या रामबाण उपायाचा 

उपग्लोग अग॒दीं ऐन वेढीं करावयाचा, असा 

त्याच्या मनाचा निश्रय होता. जोंपयत 
अमात्य राक्षस राज्यकारभार पहातो आह 

तोंपयेत घनानंद असा निद्रित रहवयाचा, कारण 
अमात्य राक्षसाच्या ठिकाणीं नंदराजाचा 

विश्वासच तसा होछा, आपणि राक्षस सववथा 
विश्वासाहंही दाता. नंदराजांच्या द्वितासादीं 
अहोरात्र डोब्यांत तेल घादून जपणारा जर 

कोणी स्वामीनिष्ठ सवक असेल, तर तो 
एकटा अमात्य राक्षस होता आणि त्याचा 

दराराही तसाव होता; परंतु खुद राजाचा 
त्याचे ठिकाणीं इतका विश्वास आहे, तो 
काय करील ती पूवदिशा अशी स्थिति आह, 
इतर कोणाठलाही राजा विचारीत नाहीं. 
मुरादेवी च्या महालांत गेल्यापासून दुसन्या 
कोणास दरशेन घेण्याची सुद्धां अडचण झाली 
आहे, हें पाहून चाणक्यास फार चांगर्ल 
बाटलें, कारण त्यामुक्ठें कित्येकांच्या मनांत 

राक्षसाविषगी मत्सर उत्पन्न झालेला 

त्यास दिसछा, राक्षस हा खरा स्वामिनिष्ठ 

द्वोता, तो स्वहिताकडे अगरेणभरदहदी लक्ष्य 
देत नसे, त्याचें सवे चित्त सदासवेदा 
रशज्याच्या व राजाच्या हिंताकड़े असे, द्वी 
गोष्ट सवेत्रांस पूर्णप्णे मान्य होती; परंतु 
खुद राजानें ज्या गोष्टी करावयाच्या त्या तो 
करी आपणि वस्तुतः तेः राजाच बनला यादें 
पुष्कव्यांस मोर्ठे वेषम्य वाह लागलें होतें, 
अशा स्थितींत त्यांना अथातच राक्षसाविषयीं 
असूया उत्पन्न झाली आणि स्वे।मिनिष्ठ काय 
तो एकटा राक्षसच, असें राजास बाठतें हवा 

चाणक्याचया उद्धाद्वाढदा. 
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त्यांस अन्याय वाद लागल्य, पाटलिपुन्राच्या इतर 
अधिकारीवगं,त ही स्थिति आहे, असे चाण- 
क्यास केव्हांच कछून चुकलें हा्तें, राजा 
कांहींच पहात नसल्यामुलें आणि राजपुत्र 
सुमाल्य अद्यापि लहान असत्याम॒दें राक्षसास 
स्वतः राजाप्रमार्णेंच आज्ञा कराव्या लागत. 

राक्षस अशा प्रकारच्या आज्ञा करी, त्या 
अर्थात भागुरायणादि सेनापतींस खपत 
नसत; परंतु खपून आणि न खपून उपयोग 
काय होता ? ते आपल्याआपल्याशीच तडफइन 
स्वत्थ होते. 

कोणत्याही राज्यांत ही स्थिति फार वाईट, 
अमात्य कितीही चांगला व सर्वाच्या मान- 
सन््मानास योग्य असला, तरी त्याच्याच 
द्वातांत सव सत्ता आहे, आएि राजा कांहीं 
पहात नाहीं, हैं इतर अधिकारिवगोास खपत 
नाहीं., आतां आपल्या गुणांचें चीज होणार 

नाहीं, आपण स्वस्थ माशा मारीत बसावें, 
अदञ्यी स्थिति होगार, अर्से त्यांस वाद 
लागतें आणि असंतोष वाढत जातो; परंतु 

राजा स्वतः पहाणारा असछा, म्दणजे आज 
नाहीं उद्यां क्घी तरी आपली सेवा राजाच्या 

नर्जरेस येइल आणि आपकल्या सेवेचें चीज 
त्याच्याकह्डन होईल, अशी आशा उत्पन्न 

होत असते. ती सव सांप्रतकार्ीं अगरदीं 
नष्ट होऊन गेली असत्याम॒ें भागुरायणा- 
दिकांचीं मनें असंतोष आणि असूया यांनीं 
परिपूर्ण होऊन गेलों होतीं, चाणक्यांनें हैं 
सवे जाणऊें आणि आपण अ्रय॒ुम्नंदेवाच्या 
मुलाबरोबर आलेले त्याचे उपाध्याय या मिषानें 
तो एके दिवशी सेनापति भागुरायणाकडे गेला. 
सेनापति भागुरायणान द्याें आदरातिथ्य 
केलें व त्याच्या भाषणादिकांनीं तर तो फारच 
संतुष्ट झाला, इतका कों, चाणक्य परत 

जाण्यास उठला, तेव्द्दां भागुरायण त्याच्या- 
बरोबर त्याच्या पर्णकुटीपर्यत पॉचावैण्यास 
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गेला आणि तेर्थाल ती दरिद्रता पाहून त्यानें 

त्यांस कांहीं दक्षिणा चेष्याचेंही सुचविलें, 

परंतु “ आपण कोणापासून एक काषोपणही 

दक्षिणा म्हणून थेऊं इच्छित नाहीं, किंवा 

कोंणापासन कोणत्याद्दी प्रकारथ साहास्य घत 

नाहीं, ” अर्से चाणक्यान निशक्षुत्त सागितल 

त्यायोगानें तर भागुरायणाचे मनांत त्याच्या- 

विषयीं फारच विलक्षण आद्रखबुद्धि उत्पन्न 

झाली. मजनुष्याची बुद्धि अत्यंत निरपेक्ष 

आहे, हैं पहातांच इतरांस व्याच्याबहल 

विशेष आदर उत्पन्न होतो आणि तसा तो 

झाला म्हणजे त्या व्यक्तीविषयीं भक्ति उत्पन 

होते, तीच अवस्था भागुरायणाची झाल[ 

चाणव्श म्हणजे एक महाविश्ञवति-श्राचान 

काछ्य्या वसिप्रवामदेवांपकों आहे, अशा 

त्याच्या ठिकाणी त्याची भावना झाली आणि 

चाणव्याचें दर्शन घेतल्याखेरीज एक दिवसही 

तो राहीनासा झाला, रोज नियामत बर्ढीं 

तो चाणक्याच्या पर्णकुटिकेंत जाऊं लागला, 

अशा प्रकारें सेनापति भागुरायण चाणक्याच्या 

अंकित झाव्यामुलें तर त्यास फारच आनंद 

झाला, राजाचोीं मुख्यांगें दोन; एक सेना- 

पति आणि एक अमात्य, कित्येक वेढ्ां 

अमात्य किंवा सचिव यांपक्षांही सेनापतीच्या 

प्राबल्यावें महात्म्य विशेष अस्त, कारण 

राज्याचों मख्य शाक्ति जी सेना ती त्याच्या 

ताब्य,त असल्याम॒छें अथातच तव्याच्या हा्ती 

राज्य असल्याप्रमाणें असतें. भागुरायण 

सेनापतीनेंच मरादेवीला व्याधघराजावर वारी 

करून धरून आणन राजास अपंण केल होते 

तिच्या पीर्टी राजापासन पुत्र झाला हैं पाहुन 

व्यास मोठा आनंद झाला होता. व्याधघराजा 

खरोखर क्षत्रिय आहे आणि मुरा क्षत्रिय- 

कन्याच होय, असें त्यानें अनेकवार राजास 

सांगितलें होतें; परंतु त्यावें को्णी ऐकले 

नाडों, तेब्हां व्यास फार वाईंट वाटलें दवोतें; 

चंद्र गुप्त. [ प्रकरण 

परंतु राजाच्या चित्तास अमात्यांनीं त्या वेव्यीं 

विश्रम उत्पन्न केला असल्यामुक्ठें भागुरायणाचें 

कोणी ऐकलें नाहीं. उलट यानेंही मुरा 

राजाला अर्पण केली, तेव्हां हा तिचा पक्ष 

धरून भांडतो यांत नवल नाहीं, अँसे कित्ये- 

कांनीं म्हणन त्याची अवहेलना केली. आपि 

कित्यकांनी तर, मरादेवीचें ग्रावल्य काढलें 

असतां आपलेंही महत्व वाढेल, या हेतून 

हा असें बोलतो, अशी। स्वार्थपरायणता त्याचे 

अंगीं जोडली, तेब्हांपासून त्यार्च मन आंते- 

शय खिन्न झालें होतें, आणि मुरादंबीला 

पुनः बरे दिवस आले आते पाहातांच त्यास 

अत्यंत आनंद झाला, आपगण जें मागें 

राजास सांगत होतों त्याचा आतां राजास 

प्रत्यय येऊन तो जागृत झाला आणि निरप- 

राधी मुरेला त्यानें पुनः आपल्या छृपेंत चेतर्ल, 

हें पाहून त्याला खरोखर फार आनंद झाला, 

एक्रे दिवशी सार्यकाब्यें भागुरायण व 

चाणक्य संगमाचे तीरीं एकांतांत बसून रम्य 

व शीतलर अशा गंगाकणत्राह। वास्याचा 

भोग घेत असतां, भागुरायणानें आपण या 

मुरादेबीला कशी आणली व राजाला कशी 

अर्पण केली वंगेरे हकीकत चाणक्यास सांगून, 
पुर्ें तिच्या पोटीं मुडछगा कसा झाला व त्या 
मुलाचा आणि मुरेवा मत्सर करून इतर सप- 

त्नींनीं व अमात्यांनीं तिचा कसा छछ केला; 

आपण तिचा पक्ष घेतला असतां, करे कोर्णीं 

आपकलें चाल दिलें नाहीं वगर सव॑ प्रकार 

सांगितला, आणि सहज म्हटलें,  मीं तो 

पुत्र पाहिला होता. त्याच्या हातावर चन्रवर्ती 
राजाचीं सवव चिन्ह होतीं. आजला तो असता 

तर सुमाल्याहून मोठा "असता. राजानं॑ केवछ 
दुसन्यांवर भलत्याच प्रकरणी विश्वास ठेवून 

तव्या आपल्या प॒त्राचा घातठत करविला, काय 
कराव॑ ? त्यांबदल मला अद्यापिही वाईट 
बाटतं, ” भागुरायणाचें तें बोलणें एऐकून. 

'उप- 
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चाणक्य कांहीं वेछ स्वस्थ बसला, 
आपल्याला बोलण्याला ही संधि उत्तम आहे 
असें पाहून म्हणतो, “ सेनापते भागरायण/, 
सत्यपक्षाविषयीं तुझा पक्षपात पाहुन मला 

फार आनंद होतो. राक्षसाच्या स्वामिनिष्रि- 
वहल जिकडे तिकडे ख्याति आहे, परंतु 
सत्याची निष्ठा त्याचठायीं किंतपत आह 
कीणास ठाऊक 2 तुझया सत्यनिष्रेच॑ तुला 
लवकरच फछ मिछेल, भेऊ नको. तूं जसा 

विश्वासानं या मागल्या गरोष्टी मला सांगतो 
आदस, तशाच, मींही एक दोन गोषी 
तुला सांगाव्या अर मला वाटत आह. सेमा- 

पते, पण मी एक प्रश्न विचारतों त्यार्यच मला 
प्रथम उत्तर दे. समज कीं, तो पुत्र मत नाहीं, 

जीवमान आदे अशी तुझ्या मनाची कार्णी 
पकी खात्री ऋरून दिली, नव्हे, त्याला तुझ्या 
पुर्ठें उमा केंटा, तर तू त्याच्यासाथ काय 
करायला तयार होशीछ ? तो मुल्गा खरोंखर 
जीवंत आदर, आणखी मी तुझ्यापुंडे लागलींच 
आणुन उभा करणार आहें, अशांतला प्रकार 
नाहीं, प्र आपलं ता सहज मोंजेन॑ विचा- 
रतें बर॑, तुझ काय म्हणर्ण पडते १ ”? 

“गब्राह्मणश्रष्टा, तूं मजेन ।वंचारतास, 

मीही तु मौजेनंच संगतों कीं, 

तर 

आणि , 

चाणक्याच्या उलादाला . 

[ 

| 
त 

| 

| 
| 
| 
। 
| 
। 

। 

| 
। 

। 

| 
| 

। 

| 
। 
[ 
| 
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तो मुल्गा : 
जर खचित माझहया हट्टीस पंछ, तर त्याला 

योवराज्य देवबीन आशि तें दववितांन! कांहां , 

प्रसंग झाला, तर हैं संबंध राज्यसंद्धां त्याठा 

दुईन, साझ््या मनाने अस बेतछे होर्त का, 

तो मुखगा जर राक्षसादिकांनी घात कहने : 

मारझा नसता, 
होऊन त्यान मोठ साम्राज्य स्थापन केले अस्त, 
त्याये जन्मस्थ ग्रहच जसे होते आणि त्याच्या 
सामु[द्रेक चिन्हांवरूजनही तसंच वाटत होत॑; परंतु 
काय कुठे बिघडलरूं असेल, आशणि काय ग्रह्य॑ची 

दशा त्याला आरी असेल, त्यामे४८ तो अगदीं 
सम्बच्)य नश््यच झाला ही 

१३ 

तर मोठा महाराजानराज छत 

| की, तूँ फार सत्यनिष्र, 

| 

छठ 

४ त्याला राज्य देणार म्हणतोस, प्रण 

सना तक्या हात। असल। तरी ती तझ्न कस 

एकणार ? राजाच्या विरुद्ध, सचिवाच्या 
विरुद्ध, ती तुझ कस ऐकेल ? मरा वाटत॑ 
तुला तुक्या एकट्या सनेवरच अवलंबून 

राहुन चालायन नाहीं, मला आपली राज- 

नीतीची मोर| आवबड म्दृणून मोया अश्रश्ना- 

संबंधान तुझ्याशी घटकाभर उमीच मोौजेचा 

विवाद करता आई. आपली कलपन करा- 

यची कीं, तुझ्या मनाप्रमा्ण करण्यांच तूँ 

योजिलव आगे त॑ राजा घनानदाच्या व 

अमात्य राक्षसाच्या अगदी विरुद्ध, मय सेना 

अगरदी मनाभवान त॒ुझा कश। ममेल्णार 2 

आणि तझ्या आधकारातला सना तला ऐके- 

नाशा झाला, तर मग तझे हाल कुत्मास 

खाणार नाहां, अशा वर्क काय युक्त करून तू 

आीपल काय ।सद्धास नशीठ १ !? 

८४ ब्राद्मणश्रफ्र चाणक्यमुने, है शुप्क्र वाद 
करण्यांत काय अथ आदि ? माझी अगदों पक्की 
खात्री आई व भेता सदथंत माया 

तंच्चात जाट, ना र्ज जोगन त्याच्र लाटर 

एक पदातियसुद्धां जाऊं इच्छिणार ना 

आणला तर काय 4: .......... या गोएीनी 

प्रतीत पाहण्यानचा प्रसंग मछा यायला नको 

अद, पण. जर यदाकदाचित साला, तर 

आपत्णओ मां म्हणती से अनद्लसरतक्ष: सत्य 

आद का गाड़ी, में दाखदीन, 

४ नुझपा बोज्गानत सल्ता नाहीं आरई्स 

जो युवत्राल्ल किया शंकाल, त्याची जिव्हा 
शंतथा विद्यण हावी, उछट मीं तर म्हटल 

पण भागुरायंणा, 
, सत्याच्या संरक्षणा4 निब्ब् सत्यानिट्राच उप- 
योगी पडत नाहीं, त्यांत थी शसा दंडनोतीचादी 

। उपयोग करावा लागतो, नौतिशास्राचा महा- 

गुरु जो कणिक त्यान॑ सुद्धां म्हटलं आह कीं, 

शत्रूछा हापटून मारण्यास योग्य संधि येई- 
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पर्यत त्याला स्कंघावर वाहण्याचीही जरूर 
पडली, तरी दरकत नाहीं, तसे कराव. आणि 
योग्य वेछ आरली महगजे मग त्याटा तडा- 
क्यासारखा आपदून टाकण्यास कमी करूं नये. 

या न्यायाने मी बोलतों कीं, सत्य जरी असले 

नरी कांहीं वेछ त्याच गापन कून बाहेरून 

असत्याचाच आश्रय करावा, त्ं त् जर केले 
ताहीँस, तर त्या तुझ्या निष्ठेचा कांहीं सुद्धां 
उपयोग द्वोणार नाहीं, भी म्हणतों याचा 

नीट विचार कर. नीतशाख्राचा हा एक 

पाठच आहे. ?” 
भागुरायण तें ऐकून त्यास म्दणतो, 

“ ब्रह्मन, आपल॑ म्दृण 4 अगर्दी खरं आहे. 
वेढठ पडला तर मी तस करणार नाहीों; परंतु 
या काल्पनिक गोष्ी विचारंत घेऊन वादवि- 
वाद करण्यांत काय अथ आदि १ सोइन 
याव्या तेंच बर॑ नव्हे ? तो मलगा आता 
उत्पन्न होत नाहीं आणि आम्ही कांहीं करीत 

नाहीं. 7 

* हो बरोबर आहे ! ” चाणक्य किंचित् 
ध्द विचार कछून त्यास म्हणता, “ पण तुझ्या- 

सारह्या राजपुरुषाची व राजकायधुरंधराची 
भेट झाली असतां अशा नीतीच्या गोशी 
काइदून वादविवाद करायचा नाहीं, तर करा- 
यचा तरी केब्हां ? मे एक द्यावर तोड सुच 
वित्त, ती तुछा कशी काय पसंत पडते सांग 
पाहूँ. पाटलिपुतआाणसून जबब्धच पर्वतेश्वराच॑ 
राज्य आहे. राक्षसान््या नांवानं॑ समज कोणी 
दूत त्याच्याकडे पाठवन त्याजवछ अशी गाए 

काढली का, तू येऊन पाटलिपुत्राला बेढा 
देऊन बस, मी तुला आंतून मदत करून पाट- 
लिपुत्र हस्तनत करून देतों, खुद राक्षस 
आपल्याल्ल अनुकूल आहे अस॑ पाहतांच 

पवतेश्वर फार आनंदेल, कारण त्याचा डोढ्ठा 
या पाटलिपुत्रावर चांगलाच आहे, राक्षसा- 
कडून येणारे निरोप खरोंखर राक्षसराकडून 

चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

येत नाहीत अस तर त्याला करूं यायच॑ 
नाहीं: परंतु त्यांतही राक्षसां म्हणून अस 

बीलर्ण लावायचं की, “ वाह्यतः मी आपके 
राजानप्नव साग कायम ठवून तुझ्याशीं वेषम्य 

दाखवबीन, म्हणजे धनानदाला मजबहल मुण्यीच 
शय ग्रेणार नाहीं, आगणि आंतून तुला पूर्ण- 

पर्ण साहाय्य करून घनानंदाचा तुश्या हातन 
नाश हट )इल अयस करून लुछा राज्य समपंण 

करीन, ही युक्ति जर सफल झाली, तर 
प+तेश्वर आशेर्न आपलं सैन्य घेऊन येईल 
तो आला म्हणजे राक्षसाच्याच आमंत्रणा- 
बरून हा आला असे आःप्रण सबंत्र उठवाबं 
पवतश्वराकडून अथातच या आपल्या म्हण- 
ण्याला आधार मिल, नंतर नंदांचा नाश 
होइपर्यत तूं आणि तुझ्या सेन््याने स्वस्थ 
बसाव॑, नंदांचा नाश झाला को, त्या पत्राला 
पुढें करून तुझ्या सैन्यान॑ नंदाच्या व्ताने 
म्हणून पवतेश्वराशी लढावं, म्हणज लोकांर्च 

चित्त तुझ्या बाजूला होइंल आणि तूं खरा 

स्वामिनिष्ठ ठरून त्या मुठाबहुझल लोकांचे 
मनांत-आतां नदवंशाचा तो तेवढाच अंकुर 
राहिला, असे वाद्इन-प्रेम उत्नन्न होईल, 
आपतल्या सगव्य्याव गोष्टी कत्पनेन रचून मो 
सांगतों आईं; परंतु ज्याप्रमाणें सीगय्यन्चा 
अगर वुद्धिबद्यांचा खेछ खेकायचा, त्याच- 

प्रमाणें हवा एक नातशाखत्राचा तुझ्यापुरें डाव 
मांडन पाहतों वर तूं तो डाव खब्ष्यांत किती 
चतुर आहेस १ दुसरं कांहीं नाहीं. आपल्या 
शिब्ठेप्याच्या वेठ्च्या गप्पा आहेत | ? 

“ मसला वाठत॑ आपण म्हणतां हा डाव 

साघला तर फार उत्तम आहे, पण जर का 
साधला नाहीं, तर मग स्यांत आपले जीव- 

सर्वेख़्ाच जायच॑. बाकी जर साधलं, तर 

राक्षताची पण, अगदा खाडकाच जिरेल 
45 # ७ 

त्याला आपल्या राजनाताव्शारदतचा फार 
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मोठा डॉल आहे | पण केव्दां तरी गवोचे घर 
खालीं होणारच | ”?” 

चाणक्य त्यावर त्यास म्दृणतो, ' पण 

असा डाब सावण्यांत तलठा अशक्य काय 

वाटतं १ राक्षसाक्टन असला स्वामिघाताचा 
संदेश यायचाच नाहीं, असं॑ वाटून पवेते 

खराचा कोण्या दतावर भरंवसा बसायचा 
'नाहीं असं वाटते 2 परंत पव॑तेश्वराचा भरंवसा 
बसर्ण अगदीं शक््य आहे, अशी माझी सम- 

जूत आहे. राजा धनानंद भरेच्या नादीं 
लागून भलभलत॑ करायछा लागला आहे 

यासुरं आपणास त्याच्या सेबेचा कंटाव्य 
आला आहि, तो काण्या वेढीं त्या शूद्रोच्या 
नादानं॑ काय करील याचा नेम नाहीं म्हणुन 

आधधधीच आपण तुझा बोलावतों, अरे तसं 
कांही सांगून पाठविलं, म्हणजे पाटलिपुत्राच॑ 

राज्य चेण्याच्या लोभाने अंध झालेला पव॑ते- 
खर तेव्हांच पसून यईल आणि पाटलिपुत्राला 
वेढा देइल, राक्षसानं परवतेश्वराला आमंत्रण 
देऊन बोलाबिंल म्हणूनच तो वेब आला, 
अस॑ एकबार लोकांत पसरलं म्हणजे मग 

काय पाहिज १ सवच माज उडेल, तूं मात्र 
सेना कांही कल्या हल देऊं॑ नकों, म्हणजे 
तुला पहने ठसा डाबव होल, कां, मी 
म्हणतों तें खरं का खोर्ट १ ?? 

“ आया चाणक्या, तो राजपुत्र अगदी 
नष्ट झाला आहे हैं जर मला ठाऊन नसतं, तर 
तो जिबेत आहे आणि केठें आहदे हें तुला 
ठाऊक आ म्हृणनच तूं हैँ सबे बोलतों 
आहस असं म्हटर्लं असते, कारण तूं एकंदर 
रचना सुचवतों अहस. ती अशी सुचवते। 
आदेस कीं, जणूं काय आता तशी रचना करा+ 
-यचीच आह ! ? 

“ सनापते, बुद्धिमंतांनीं गमतीच्या गोष्टी 
'बे।लतांनाही कांहीं तरी शह्ाणपणा बाढेल 

चाणक्याच्या उलाढाली. ९९ 

अशाच गोषश्टी बोलत जाव्या, मीं मघाशात 
“सांगितर्ल तुला कीं, मछा नीतिशाख्राचा- 
त्यांतून अशा कुटिल नीतिशाख्राचा फार नाद- 
यामु्ठे नानाप्रकारच्या रचना करून मी 

मनाला एक प्रकारची करमणूक करीत असतों. 
सपत्नीनीं व अमात्यांनीं केवछ असूयन मुरा- 
देवीच्या पुत्राचा घात केला याबहुल 
तुला वाईंट वाटलेलं पाहून सहज भाइ्या 
मनांत आल कों, समजा, ह। पुत्र- मरण 
पावछा नसछा आणि आज त्याला हुष्चयापुर्दे 
कोर्णी आएून उभा केला, तर तू काय कर- 
शील तें पहाव॑, म्हणून तुला आपके प्रश्न 
विचारले, एकूण अशा अ्रसंगगीं मी म्हृणतों 
अशी रचना केली, तर कांहीं तुला बावगी 
वाटत नाहीं. तींत चांगलीच सिद्धि येईल 
असे वबाटत॑ं, असो, चला, ?! 

भागुरायण व चाणवय अश्ञा प्रकारें बोलतां 
बोलतां बर।च वेछ गेंठा, तेब्हां चाणक्य 
आपतल्या पर्णकुर्टत जाण्यास व भागुरायण 
आपतल्या मादेरांत जाष्यास निघाले,. भागु- 
रायण रस््यान जातांना त्यस अशी शंका 

आली कों, आपत्यावर कोणा तर नजर 
टेबीत असून तो आपल्या पाठोपाठ येत आहे 
कदाचित राक्षसाचा कीणी तरी दृत असन 
आपल्या पाटीनागें हिंडत असावा, तें मनांत 

येतांच भागुरायणास अमछ व.इ८ट वाटलें व् 
थोंडासा रागही आला; ग्हि न््ट परतु तेशाख््र 
म्ह्ट्ल म्हणजे असंच ?”” असे +हणन स्यानें 

आपलें समाधान करून घेतलें, तो घरीं 
जाऊन आपलीं सायसध्यादि कभ करून उपा- 

हारास बसतो, ता अमात्य राक्षसाकड्टन 
त्याला आमंत्रण आलें कीं, आपल्यास असाल 

तसे बोलावलें आहे. तें आमंत्रण ऐकतांच 

भागुरायणास थोडा जास्त राग आला, तरी 

आपला राग गिदछून तो उपादह्दार न करतांच 
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पक्षसाकडे गेला असतां राक्षसाने त्यास 

पहाण्यावरोबर प्रथम प्रश्न केला, तो 
असा: 

/ आपण ज्या ब्राह्मणाकडे हीं फार फार 

पकरण 

भाभरायण 

जा | 

0५8॥९ | ४४४ 

| अर | सात्य राक्षसाचा प्रश्न 

. #ण:। एकर्ताच भागुरायणा- 

(+५। च्या कपाछास आंदया 

चहल्या बतो संतापला., ॥ $ ४८. ४ । + ( ५ की ह जै भर | 72 कक न्चे 

। ् के (266 /४६ ह अनाध्याबहु: त्या 

| /पटाड४ ध्एट ० मनाते अतानात आदर । $:5; £,« :$ ३ 
+ है है / न तप | ह है दाता. अमात्यात्ता- 

रखा स्वामिभाक्त कणाच्याही टठिकाणी वास 
करीत नसेऊ, हैँ व्यास ठाऊक होतें; आथि 

या स्वामिभक्तीमु& 
करडी नजर ठंबता, घद्दा पण त्यास ठेसतहात; 

तेवापि आपल्यासारख्याच्या हालचालीवर- 

सुद्धां अमात्य नजर वैवण्यासाठों चार ठेवितो, 
आएि वत्यांच्याकड्टन बातम्या आणून आपल्या- 

स अशा तप्इने बिचारतों, है मनांत थतांच 

भागुरायणास राग आला, तर त्यांत नव 

काय ? इतका राग आला कीं, तो व्याच्याने 

पोटंतल्या पोठंत ठेबवबेना; तथापि जित 

आत्मसंयमन करवेल तिंतके करून भागुरायण 

अमाध्यास म्णाला, “ अमात्यराज, मला 

“ मात्य समवन्रयांवर ' 

चंद्रमप्त. 
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[ प्रकरण 

जाऊन बसतां, तो ब्राह्मण कोण अहि हें 
सांगाल काय १ ?? 

तो प्रश्न ऐकतांच भागुरायणाच्या क्षा- 
वास आंटठया चढल्या. 

सेनापति. 

मुद्दाम व्वारंत बोलाबून आपुन हें विचारण्याचा 
हेतु काय हैं समजेल काय १ "! 

आपल्या प्रश्नाचा सेनापतीस राग आला 
हैं राक्षसाच्या तेब्हांच लक्ष्यांत आलें, ताथपि 

तें जणूं काय आपल्यास समजलेंच नाहीं, 
अर्से दाखइन तो शांतपण्ण म्हणतो, ““ सेना- 

पते, त्या ब्राह्मणा ।पर्यी मा कांढीं संशय 

आह, आशि चाराच्या द्वारें चोकशी करितां” 

त्या माझ्या संशयादया दृढ़ कारणहो सांपडलं 

जाहे.. परंतु आपलं तिर्थ जाणे आहे, हेंदी 
मठ त्याच चारांच्या द्वारं कल्ल्यामुक्टे मीं 
एकत्रार आपणाप्त भट्न विचाराव॑ या विचा- 

रांत होता: एक दोन वेढां आंपडी भेट 

झालऊी; परंतु मला त्यार्च स्मरण शालछं नाहीं, 
' आज सहज स्मरण झालें, तेब्हां पुनः 
विः्मरण होइल, म्हणुव लागलींच आप- 
ल्याला निरोप पाठविला, दुसरा कांहीं माश्या 
प्रश्नांत द्वेतु नाहीं.. दुसरा काय हेतु 
असायचा ? ?” इतकें बोद्न अमात्य भागु- 
रायणाच्या चयेंकड़े पहद्मात राहिला, हज 
ग्मण्ण श्षाऊं ! हैं राक्षसाचें म्हणणें उर्गाच, मे. 
जाता, फार वे बसतों, नाना प्रकारच्छ 
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गोष्टी सांगतों, हें सवे कछून मुह्वाम आज यानें 
आपणास बोलाविलें, हें भागुरायणास पक्के 
ठाऊक हेोतें; परंतु आपण मजपासून कांहीं 
तरी छपवीत आहां अर्से राक्षसास करें 

म्हणावें, अर्से वाहन तो अगदीं शांतपणेंच 
म्दणतो: “ मला त्या ब्राह्मणाबहल कांद्वीच 
माहिती नाहीं, एक वेढ तो मजकड़े आला 
आणि मला म्हणाला कीं, आपण परदेशच 
या गंगातीरावर चार दिवस राहण्यासा्ीं 
आलों आहों, आपल्यासारख्यांची भेट व्द्वावी 
म्दृणून आलों. बोलण्याचालण्यावरून ब्राह्म- 
णाचे अंगीं चांगर्ली विद्वत्ता आहे यांत शंका 
नाहीं असं वाटलं, तंग्हां त्याच्याशीं अधिक 
परिचय घडविला, ब्राह्मण अत्यंत विद्वान 
तितकाच निरपेक्ष आहे, कोणत्याही प्रका- 
रची त्याला इच्छा म्हणून नाहीं. तेब्दां 
विशेष आदरणाय वादटून मी केव्द्रां केब्हां 
जातों त्याच्याकडे इतक॑च, ? भागुरायणानें 
इतकें बोलन अमात्याच्या चर्येकडे पाहिलें, 
आपल्या बोलणम्यानें अमात्याचें समाधान झार्ले 
नाहीं, दें त्यास सहज दिसून आलें; तथापि 
अमात्य काय बोलतो, याची वाट पद्दात तो 
स्तब्घ राहिला, अमात्यही कांहीं वे स्तब्ध 
राहुन पुनः म्हणतो:-- 

“ सेनापंते, हा ब्राह्मण मुरादेवीच्या बंधू- 
कहून त्याच्या मुलडाबरोबर आला जे दें 
आपल्याला माहीत नाद्ठीं असं दिसते आपल्या 

बोलण्यावरून, !” 
अमात्यावें हैँ बोलणें अगदी छल्यी होतें हें 

त्याच्या शब्दावरूनच भागुरायणानें ओब्ठखलें, 
आपण ब्राह्मराचा तेवढा संबंध सांग्रितला 
नाहीं म्हणून यानें तो उद्गारून दाखबिला, हें 
पहातांच भागुरायण त्यास म्हणतो, “ होय, 

असे मी एकतों, ” ' 
 एकूण आपल्याला पक्क द्वाऊक नाही 

तर मग १ ” अमात्य पुनः विचारतो, 

भागुरायण सेनापाते. १०९ 
४ पक्र ठाऊक कस असणार 2? मी कांहीं 

कोणाच्या पाठीमार्ग गृप्त हेर ठेबून बातग्या 
काढीत नाहीं, यामुछें कोणतीच गोष्ट मला 
पकी अशी ठाऊक नाहीं, ? 

आपसल्यास हैं छल्यी प्रत्युत्तर मुब्येंच कब्यलें 
नाहीं, असा बहाणा करून राक्षस त्यास उलट 

म्हणतो: “ पण मीं हेर ठेवून पका बातमी 
काढला आहे कौ, तो ब्राह्मण जें दाखबतो, 
व्याच्याहून फार भिन्न आहे, आपल्याढा कदा- 
चित् माहिती नसेल, आणि आपण त्याच्या 
बोलण्यावर भरंवसा ठेवून फसाल म्हणूनच 

आज इतक्या घाईनं आपल्याला बोलावून 
आणून सांगितलं, हा ब्राह्मण मुरादेवीच्या 
आप्तांकडून आपण आलों अस म्हणतो; पण 
मला त्याचीसुद्धां शंका आहे. त्यानं आण- 
लेला मुरेचा भाचा, हा खरोखर मुरेवा भाषा 
आहे की नाहीं याचीसुद्धां मला शंका आहे. 
मी त्यासंबंधान चोौकशी करतों आहें. आपणि 
आपणही चौकशी ठेवाल तर बरं, असं 
मला वाटतें, माझी तर आज अशी इच्छा 
आहे कीं, या वाह्मणाला एक दोन दिवसांत 
पाटलिपुत्रांतून हंकून दावा, दृदपार करावा 
नाहीं तर हा यवनांचा द्वेर बाह्यण म्हणून 
सुद्धां आला असेल, सद्ृक्षाच्या मनांतून 
आमच्या राज्यांत घुसावं असं फार आहे, दें 
आपल्याला मीं सांगावं अस नाहीं. तेब्दां 

ज्याची माहिती नाह्ठीं अशा माणसाला आपण 
ठेवध्यापेक्षां घालबून देण क्रिंवा अडकवून तरी 

“टाकर्ण बरं, अस मला वाटते, आपला काय 

विचार ? आपला व त्याचा फार फार खज्ेद 
जमला आहि, म्हृणून म्हणतों, ?” ु 

अमात्याच्या शेवटल्या बोलण्यावा भागु- 
रायणास फार राग आला, अमात्य स्वतः- 
लाच काय तो चतुर व स्वामिहितपरायण 
समजून आपल्याला मूख व स्वामिद्दिताविषयाँ 
अनास्था करणारे असें समजतो, असें त्यास 
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वाटलें, व तो लागलीच त्यास म्हणता, 

“ अमात्य, आपण या पाटलिपुत्रांत काय 
वाटेल तें करायछा समर्थव आहां; परंतु 
विनाकारण संशय घेऊन एखाद्ा पवित्र 
व्राह्मगाचा उपमर्द करूं नये तें चांगलं, आपण 

सत्रे प्रकारच्या नीतिशास्रांत फार विशारद, 
तेब्द्दां आपल्याला मीं कांहीं सुचवाव॑ अश॑ 
नाहीं; परंतु आपतल्पा हेरांच्या द्वारान॑ पको 
बातमी आपण आणवाबी; आये चाणक्य द्वा 
खचित म्लेच्छांचा किंत्रा यवनांचा हेर आहे, 
अशी खात्री करून ध्यावी आणि मग काय 

करण तें कराब; परंतु माझ्ना जो चार दिव- 
सांचा त्या ब्राह्मगा्शी परिचय झाला आहे 

त्यावरून मला तर वाटत॑ का, तो अगददी 
निरागस ब्राह्मण सहजगत्या इर्थे पाटलिपुत्रांत 
आला आहे. मुरादेवीन त्याल्या आपत्या मंदि- 
रांतील यज्ञशार्लेत येजन राहण्याविषयीं किती 
आग्रह केला, पर॑तु त्या निरिच्छ ब्राह्मणान॑ 
तिच आमंत्रण स्वीकार॒ं नाहीं. तेब्हां तो 
कोणाचा हेर किंवा असं कांहीं द्वेऊन आला 
असेल हैं संभवनीय नाहीं; तथापि आपण 

शोध करा आणि आपल्याला पक्रा शोध 
लागला, म्हणज काय करण तें करा, आपण 

फार शांत व विचारी आहां, तेव्हां आपल्याला 

मीं कांहीं सुचवावं असे नाहीँच, गरीब ब्राह्म- 
णाचा उगीच उपमर्द हे।ऊं नये, इतकंच काय 
तें, ब्राह्मण फार ब्रह्मनिष्ठ आणि पंडित आहि. ?? 

भागुरायणाच व अमात्य राक्षसाचें या- 

प्रमाण भाषण झाल्यानंतर भागुरायण आपल्या 
मंदिराकडे जाण्यास निघराला, मात्र अमात्या- 
विषयीं व्याच्या वुद्धीत आज फरक झाला 
अमात्य आपल्याविषयीं सुद्धां संशय घेते। 

आणि आपल्यावरही हेर ठेबून आपल्या हाल- 

चालीवर नजर ठेवतो, असल्या अमात्याच्या 
अधिकाराख़ालीं आपण रहाणें महणजे आपला 
आपणच अपमान करून पघेणें हेय. अमात्य 

चंद्रग॒प्त- 
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७. >पवरक नमक 

याचा नमच नाहा 

[ प्रकरण 

आणि सेनापति है दोघेही समानाधिकारी 
असावे; परंतु तसे नसले, तरी सेनापतीबहल 
अमात्यानें असलें संशयित बर्तन ठेबूं नये; 
तसें न करतां अमात्य आपलाही संशर घेतो, 
त्याअर्थी जॉपयेत राक्षस या राज्यांत आहे 
तोंपय॑त आपण येथें राह्टूं नये, कोर तरी 
निघृन जावें हाच मांगे बरा, असेंदी आज 
त्याच्या मनांत आठें,. एकदां असले -विचार 

मनांत येऊं लागले, म्हणजे ते माशांच्या 
वाढीप्रमाणं किती आणि कसे वाढत जातात 

आपण इतक्या चांगल्या 
तन्हेनें वागत असतां आपल्याविषयीं इतका 
संशय सचिवाच्या मनांत असावा यार्च कारण 
तरी काय, याच्या शीवाकड टाचे चित्त 
लागलें, आणि मुण्पासून-मरादेवीछा आपण 
राजा धनानंदास अपण केली, तेव्द्ां पासून-आप- 
व्यावहुलचा द्वेष किवा मत्सर अमात्य राक्षसा- 
च्या मनांत असावा, असें त्यास वादू लागलें, 

आणि आजपयेत ज्या गोशी त्यास जशा[ 
दि्सिल्या नव्हत्या तशा दिसूं छागल्या, एकंद- 
रींत आपत्यासंबंधानें अमात्याच्या मनांत बर 
नाहीं, आणि वेछ प्रसंग सांपडला, अगदीं 

क्षुक्क्ष कारण जरी सांपडलें, तरी अमात्य 
आपली या पाटलिपुत्रांतून केव्हां उचलबांगडी 
कराल, आणि केव्हां नाहीं यावा नेम नाहीं 

असेंही पण त्याच्या मनांत 4ऊं लछागल, अशा 
स्थितींत आपण तरी कशाला येर्थ॑ रहावे १ 

राजा धनानंद कांदींदी पहात नाहीं, यामुक्ठे 

स्व कारभार या पुरुषाच्या स्वाधीन होऊन हा 
आपल्यालाबच राजा समजून सर्वे व्यवस्था 

करतो. याने व्यवस्था केली, म्हणुनही कांहीं 
| हरकत नाहीं; परंतु दुसन््या अधिकान्यांचौ- 
, आपल्या बरोबरीच्या दुसन््या अधिकान्यांची- 

कांहीं तरी इश्रर्त राखून यानें व्यवस्था करावी 
कीं नादी £ जे हेर यानें मजवर ठेवले अस- 

तील, त्यांच्याचवछ माझी काय किंमत : पुष्प- 
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पुरांतला एखादा चोर आ।णि मी दोधे सारखेच 
झालों कीं नाहीं? आणि ज्याच्या त्याच्याबदूल 
संशय- संशय म्हणजे काय ? आये चाण्क्य 
छिती जरीब, क्रिंती उत्तम माणुस ? कसल्य 
ब्रह्मनिष्ठ, कसला विद्वान, व्याला म्हणे हृहपार 
करणार, का ? तर ते मुरेच्या भावाकड्ून आले- 
ला आई म्हणन ? शाबास अमात्य राक्षसा, असा 
तू संशय घेऊन जर वागशील, तर माझया- 
सारखे मानी ५रुष क्षणभरसद्धां या पाटलि- 

पुत्रांत राहणार नाहीत, आये चाणक्यानें आज 
सायंकार्बी बोलना, बोलतां गमतीनें 

नो प्रश्न घातला, व्या प्रश्नाग्रमाणें जर खरो- 

स्ह्णत 

खर तो बालक ,जिबंत असलछा, तर त्याचा 
पक्ष घेऊन या अमात्याला फपण चांगलीन 

अहल घडाविली असती; परतु तसे कांदीं नाहीं. 
तें कोठलें शक््य ? मारेकच्यांकइन हिमाच- 

छाच्या अरण्यांत मारविलेडा बाउक कोठला 
जिवंत राहणार ? पण जर असला तर श वा ? 

मग काय, त्या अमात्याची मी चांगलीच 

फजीती उडबीन, राजा धनानंद काय, एवीं 

तेबीं राज्यकारभारांत मन घालीत नाहींच: 
मग त्याज्या जागी सुमाल्य असलछा काय 
किंवा दुसरा कोणी अश्नछा काय त्याछा सार- 
खेंच, उलट तो बालक असला, तर त्याचा 
खरा आधिकार राज्यावर वसण्याचा किंवा युव- 
राज होप्याचा, अशा प्रकारंच अनेक, परंतु 
एकाच प्रकार विचार मनांत घोझत असतां 

तो चालला होता, जातां जातां आपल्या मंदि- 

रांत पॉँचला, त्याची भुक पार जिरून गेली 
होती. आणि या विचारांच्या अतिरेकामुर्के 
त्यास त्या राजी झेंपूदी आछी नाहीं. त्याच्या 
मनांत अरे आउ़्ें कीं, आये चाणक्यास 
जाग्रत करून ठेवावें, अमात्याच्या मनत 
त्याय्याविषयीं संशय आलेटो आहे, तेब्हां 
तो काय करील याचा नेम नाहीं. त्याला 
आणखी कोणी कांहीं सांगेल आणि मग 

भागुरायण सेनापति- 

' दिवस केव्ह्रां उजाइल, केव्हां मावक्केल 

| केव्हां सावध कहूँ 

| तो मावठ्ल्यावर भागुरायण चाणक्याकडे 

' हैं व्यास आदल्या दिवश्ी कक होते. 

१०२ 

त्याच्यः मनांत भलतेंच कांहीं येईल, व तो 
त्या ब्राह्मगाचा विनाकारण अवमभान करून 
त्यास पाटलि त्रांतून हृदपार करील, त्यपिक्षां 
आपण त्या ब्राह्मगास सावब कराते तें चांग्े, 

असा विचार मनांत ग्रेण्याबरोबर दुसरा 
आणि 

आपशणञ आय चाणक््याकडे जाऊन त्यास 
अर्से व्यास होऊझन गलें 

झा आणि माब्रन्ठाही 
गला 

अस्तात 

अर्थ!तच 
आज ससे हेर आद्ित कीं काय हैं पाहण्यासार्टीं 

त्याची दाष्टि चहूंकड़े फिरले आणि अद्दित 
अशी त्याच्या मतानी खात्रीही पण न्नालडी 

तेव्हां तर त्यास ज्यास्तव सेताप आला, 

आणि असा आपला-आपण सेनापतें असतां 
आपला-ज्या नगरींत अपमान होतो, त्या 
नगरींत रहाबंं तरी कशाला १ दुसस्या 
कोणत्या राज्यांत जाऊन आपणास आपकऊेें 

पेट भरण्यार्च सामथ्य नाहीं काय ? असे 

प्रश्न व्याच्या मनांत एकसार ले उभे राहिले, जो 

हेर आपल्या पाठीमार्ग आहे से व्यास वाटत 
होते व्यास घरून आणुन आपसल्यापुर्दे उमा करून 

त्याच्याकड्डन तो कीणाचइ्या हुकमानें काय 

दुसरा दिवस 

आपकल्या पाठीमार्ग कीणी तरी हेर 

स्हणन आपल्या पाणीवर झूसते हैं. विचारणे 
त्याला शक््य नब्दते अर्से नाहीं, आपल्या 

| एक्रा झिपायास नसता ह हम करण्याया अब- 

काण: परत आता ती ३च्छा त्यान आपल्या 

| मर्तातत्या मात जिराबेडी, आभ ता - चाण- 

क्याच्या आश्रमाकड़े चालऊआा, जाता जाता 

नांत आणखी गुक विचार आल आशि 

व्यान महाम आपल्या वरोबरया हव्रीजमा परत 

पाठवन दिला. एक नोकरसुद्धा ठवला नाहीं, 
नोकरांस तो हकम ऐक्न मोड आा रथ बाटलें; 

परंतु स्वामीची आज्ञा ऐकप्यापडीकडे ते तरो 

ह्: 
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काय करणार ? गेले बिचारे. भागुरायण 

एकटाच मगंगाकणवाही शीतल वास्यानें आपले 

तप्त मस्तक शांत करीत आये चाणक्याच्या 

पणकुर्टीत आला. 

आये चाणक्यानें खतोखर त्याची आज 

अपक्षाच केजी होती, परंतु जर्ण काय अग- 

दीच अनपक्ित असा तो आला अभश॒ दाख- 

विण्याकारतां तो त्यास म्हणते[:- 

“ मैनापत, आज आपण इकडे यार 

अस कांडीं मऊा बाटलं नव्हत, काड आज 

अगदी लछागापाठ येगे झाल १ बाका आपल्या 

गेण्पान॑ं मठा मोठा आनंद द्वोतों, मी 

आपकल्या मुखाने गांगायला पाहिज अस नाहीं, ? 

क 

चर 
(छ] 

आणखी आपल्या दशनान व आपत्याश 

भाषण केल्यान॑ सलछा फार आनद होतो हैं 
मींदी पण सांगायछा पाहिने अर्स नहीं. मी 

तरी आता आपल्याला गुरुच समजतों, तें 
असो; पण आये चाणक्य, आज मी आपत्याला 
कांहों गोष्ट सांगायला आणखी विचारायला 

पण आलों आहें, मी जें विचारीन ल्याबहूल 

किंवा संगेन त्यावहल राग किंवा विषाद मात्र 
वाट नये से भागुरायणानें म्हटलें 

* मर्ला राग आणखबी विषाद ! सेनापते, 
दरिद्वी बराह्यणांनीं लाज, राग, आणखी खेद 
या त्रयीला कर्घीच सोटून दिलेले असते. 
तेन्हां तीं आतां कोटन येणार 2 जे काय 
विचारायच असेल तें आपण बेलाशक विचारा 
आणि जें काय सांगायर्च असेल, तेंही पण 
खुशाल सांग, मा उत्तर द्रायला आणखी 

ऐकायला तयार आहें, ? 

तें चाणक्याचें भाषण ऐकून सनापति अं 
मर स्तब्ब झाला, नंत्तर महतो: “ आपण 

- मला आपके स्त्रत+च जें बृत्त सांगेतर्ल, त्या- 

हुन तें कांहों निराछं आहे कों काय १ असरछूं 

तर मला सांगावं एवडी एक विन॑ति आहे, 

चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

आणि त्याच उत्तर मला मिख्यालं म्हणजे मग 
मला आपल्याला काय सांगायचं तें सांगेन, ?” 

तें ऐकून चाणक्य हंसला व म्हणतोः “ से- 
नापते, काल रात्री आपण येथून गेल्यानंतर 
आपल्याला माझ्याबहइल काणी कांहीं_तरी 
बाललं असाब, त्याखेरीज आपला हा प्रश्न 

यायवा नाहीं. तेव्डां ज्यांनीं आपल्याला काहीं 
सांगून आज हा प्रश्न करावा अशी बुद्धि 
त्पन्न केली, त्यांनाच जर आपण अधिक 
विचारल असतं, तर मजकडे येऊन हा प्रश्न 
विचारण्याचं कारणच राहिलं नसतं, जें बव्रत्त 

आपल्याला सांगित्छ॑ तें काय, आगि त्याहून 
निराछ तें काय असणार 2 गरीब ब्राद्मणा्च 

उ>«» 

| बृत्त आणखी काय असणार ? जें काय आहि 
तें मीं आपल्याला सांगित>च आहिे. तें निरार्॑ 

आहे, अस जर कोर्णा कांहीं सांधितरं असल 

तर तें मलछा काय तें सांगा, म्दणजे वत्यांत 

खराखोटा भाग किती ते सांगरेन, बाकी कार्णों 

आपल्याला काय सांगितर असेल, त्याबहूल 
मी तक करेलाच आहे. सेनापते, नीतिशाख्राच॑ 
तत्त्वच हैं की, आपल्या राज्यांत जो कोणी 

नवा माणूस येईल त्याच्यावर हेर ठेवावे, तो 
काय करता, कोठें जातो, कोणाशी बोलतो, 
यथाबदल चोकशीत असाव॑, व्याप्रमाणें अमात्य 
राक्षसानं मजबर देर ठेबछे असतील हें मी 

जाणूनच आह. राजा हा चारचक्ष असतो. 
राजाच्या ठिक्राीं सथ्यां अमात्य राक्षस आहे 

तेग्हां तोही चारचश्ु असेल, तर त्यांत नवल 

काय | पण माया चारत्रांत कांहाँ लपवण्या- 

जोर्गच नाहीं, तर मला त्यार्च भय कशाला १ 

पण सेनापते, खरा नीतिशाख्रन्ञ जो आदे तो 
केवठ आपल्या चारांवरच भर॑वसा ठेवीत 
हीं, त्यांच्या बातम्याचों प्रत्यंतरं॑ पाहिल््या- 

खेरीज कर्थी दोणत्याही गोशवर तो भरंवसा 
ठेबीत नाहीं, तेख्हां जर मजवहल आपल्याला 

कोर्णी कांहीं विचार अम्तेल, तर तें अभात्य 
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 राक्षसानेच विचारलं अंसेल, कारण ज्यापमाणें | तो प्रश्न ऐकून भागुरायण शुद्धीवर आला 
माइ्यावर त्याचग्रमाणें आपत्यावरही नजर | व एकदम “ सांगतोंच, ” असें म्हणून त्यानें 

_ठेवणारे त्याचे चार असतील, आणि आपण 

गैथें येतां हैं त्यांना कल्न त्यांनी आपल्याला 
माझ्याबदल विचाररुं असलुंंच पाहिजे. मी 

-म्हणतां हँँ खरना : माता तेके बराबर 

आहेना ? ?? 
चाणक्य हैं सबे बोलत असतां भागुरायण 

' फार चकित झाला, चाणक्याचा तक इतका 
खरा कसा झाछा, याचें त्यास आश्चर्य वाट 
लागलें, राक्षसाप्रमाणे यार हेर आपल्या 
पारठीमार्ें किंवरा दिक्रांठक्रर्णी असणें शक््यच 
'नांहीं. केवछ हा चतुर व नीतिशाख्नज्ञ आहे, 
यामुकेंच यान तर्क केछा काय ? असे मनांत 

- यऊन तो अंगदी बुचकछयांत पडला, इत- 
- कयांत चाणक्य हंसत हंसत त्यास म्हणदो: 

-/ बरं, आपण जे काय विचारणार होतां, तें 
झालं; आता सांगणार हातां ते काय : तें 

: एकण्यीवेषयी मी फार उत्सुक आहें ?? 

प्रकरण 

अमात्य 

गीछ प्रकरणांत सांगि 

0, तलेजा इत्तांत घडत्या- 
जज नंतर दुसरे दिवशीं 

22 >> >ु मध्यान्दीनंतर अमात्य 

६/४५. ..._ राक्षस आपल्या मंदि- 

शंत अगदी अंतग्रहांत एकटाच कांहीं विचार 

करीत बसला होता. जेब्हां क'णोंही आपल्या- 
कडे येऊन आपल्याला त्रास देऊं , नये, असें 

“लयास वाटत असे, तेन्हां तो याच आपल्या 
१७ 
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| आदले रात्रीं चाणक््याच्या पर्णकुटिकेंतून 
गेल्यापासून जें काय झार्ले, तें सवे चाणक्यास 
सांगितलें, त॑ ऐकून चाणक्य अतिशय सैँता- 
पला; परंतु त्यानें तो संताप अणुरेणुभरही 
बाहेर दिसूं दिला नाहीं. मात्र मनांत म्दृणतोः 

“ अमात्या राक्षसा, आता तुझ आणि मार्झ 
युद्धच होणार. ह्या युद्धांत कोण जय पावणार 

आणि कोण हद्पार होणार हैं. पाहूँ. ” नंतर 
भागुरायणास मो्यानें म्हणतोः “ सेनापते, 
आपण जशी हकीकत सांगितली, तशी मलाही 

आपतल्याला सांगायची आहे: परंत ती फार 
गुप्तपणान संगायची आहे, आपण परतीरावर 

जाऊं, तेथें सांगतों, ' 
परंतु ही हकोकत काय ती त्यांस सांग- 

ण्यास व् ऐकपण्यास सोडून आपण आपषल्या 

इतर पात्रांकड़े बर्कू. (तडअनपम०नमन््केन बन ०क बसे "कक १ । हू! 5४3३० >फनन 

रे हि 

जैव, 

राक्षस. 

: अंतर्द्वांत येजऊन बसत असे आणि आपल्या 
| प्रतीहारीछा सक्त ताकीद देत असे कीं, आप- 

व्याकडे कोणासद्दी घेऊन य्रेऊं नये किंवा 
कोणी आल्याची वर्दी आणून पोँचवूं नये. 
फक्त अमुक अमुक, चार जर आले तर आंत 
येऊन कब्त्रिण्यास हरकत नाहीं. त्याप्रमाणेंच 

आज प्रतीह्वारास आज्ञा करून सवारी आप- 

ल्याशीं विचार करीत बसली द्वोती. 
 अमात्य राक्षस दिसम्यांत फार तेजस्वी 

५०9५ ननननमन०»०न-.. ७ +नननननननगनगननन-म- +--+ननान-न-+-...-+००-५०० 

ीत++--+ “-+-++++ +-*५ ०-५ “७ 



१०६ 

असा पृरुष हे।ता व शरोरानें उंच व घिप्पाड 

असाही होता. त्याची एकंदर चर्या किंवा 
अंगाची ठंवण कोणाच्याही मनावर विशेष 

वजन पाडील अशाच होती, डोडछे पाणीदार 

व सवेग्राहीं असे दिसत,. कपाछझ उंच व 
विस्तीणग, आणि उरःप्रदेश चांगला विज्ञाल 
असा असे; यामु््क व ॒त्याची नेक फारच 
चांगली असत्याकारणानें त्याचा सबावर फार 
दरारा अस. अमात्यानें अमुक एक गं।श अशो 

करावयाची म्हणन सांगितलें, म्हणज त्याच्या- 
बाहर जाइठ कोण १ परंतु था दराच्याचा 

सवोवर सारखाच परिणाम हात असे, यामु्७ 
अमात्य जितका लोकप्रिय व्हावा तितका 

नव्हता, जितकी कदर एखादा दासावर #िवा 
कायस्थावर ( कारकुनावर ) तितकोीच कदर 
भापल्या वरोवरीच्या इतर मंत्र्यांवरही ठेव- 

प्याकडे त्याची प्रव॒त्ति असल्याम॒र्ले ते मंत्रि 
त्यास मनांतून तितक्या आंतःकरणपूथक 
मानीत नसत. राजप्रतिनिंधि आणि खरा 

स्वामिहितदर्शी, त्याचप्रमाणें मोंठा न्यायनिष्ठ 
व स्वह्ितानेरपेक्ष, यामुछें लोकांत त्याची 
कीर्ति फार व लोकांना तो प्रिर फार, त्याच- 
प्रमाणें तो जिकड़े तिकड़े काय चाललें आदे 

त्याचा हेरांकड्न तपास आणण्याबिपयीं अगरदी 
तत्पर असल्याकारणारनें अमात्यापामून आप- 
ल्याला कांदींही चोरून ठेवतां अरणार नाहां, 

अस ज्यास त्यास वाटून जा ते वचकूनच 
असे; परंतु ज्या तोलानें साघारण लोक, त्यात्र 

तेलाने मोठमेक्या अधिकाय्यांचेंद्री माप केले 
जात असल्यामुछे मंत्रिमंडल त्याच्यावर 
तितके संतुष्ट नस्े, आपल्यावरसद्धां राक्षसाचा 
अविश्वास आह, अर्स त्यांस वाटन ते 
सीन असत, राक्षसास त्यांची मनःस्थिति 
मात्र दिसत नसे; परंतु आतां आपण राक्ष- 
साच्या सध्यांच्या विचारांकडे वर्क, 

वर सांगितलेंच आहे कॉ, राक्षस त्या 

उदा- 

चद्र गुप्त. 
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[ प्रकरण! 

वेछी अगदी एकटा होता आणि कांहों तरी 
फार गूठह असा विचार करीत होता, त्याच्या- 
विचाराचा विषय राज्याची तात्कालिक स्थिति 

हाय, आएणि त्यांत मुरादथा, तिचा पाचा व 

आर्य चाणक्य, ही त्रया विशेष प्रकारानें पुढ़ें- 
ती. मरादवाला बधमक्त केल्या दि्विसापासन . 

एकदम तिन राजावर आपकलें. कवढ. वजन . 
बसबिल ! आपल्याद्ा रजाची भेट ध्याव- 

याची असली तशेसुद्धां पंचाईत पड़े लागली, 
हैं झा्ठे करें ? यावेंच त्याला आश्रय. वाटत 
हातें व त्यानें आपला सगव्य चतुरखपणा, 
एकत्र करून विचार केला, तरी ते आश्रय. 
दुणावण्यापलीकडे त्याचा कांहीं उपथोग झाला 

नाहीं, या मरादेवीच्या तावडीतून राजा 
सुटला नाहा तर कोश्यावेदीं काय परिणाम. 
होइलठ, थाचा नम नाहा, असेंही त्यास वाडि, 

परंतु लिनें राजाब्या मनावर संगादिलेलें 
स्वामित्व कादन टाकन पुनः राज।छा पदे- 

स्थतीवर आणण्यास काय प्रयत्न करावा, 
हेंच त्यास समजेना. मुरादवा राजापासन एक : 
क्षणभरहा दूर दहात नाहीं आणि दूर: झाली, , 

तरी अशा वेतानें होते कीं, त्या बन्हीं राजा- 
पाशा काणीदी नसायें, जरा कोशी दुसर॑ येतें 
हि अस तिल दिसलें, कीं ती आपली 

थ हजरच, ज्याप्रमाणं इतर जागों. चार 

विछेले आहित त्याप्रमाण मुरादेबाीच्या मंदि- 
रांतही आनां कोणी तरी आपल्यास गुप्त 
बातम सागर अश्ी व्यक्ति शाधून काढली 
पाहिने, असा त्यांन विचार कला. आणि 
आपल्ण अंतः्पुरांतील एका दासीच्या द्वरानें 

तेथली एखादी दासीन फोडण्याबइल लानें 
विचार केला आणि त्याप्रमाणें उपकमही केला, . 
मरादेबीची अत्यंत आवडती व मोटी विश्वा- 
सांतली दासी #दमा।ला आहि, हूँ त्यास ठाऊक . 
होतें, तेग्हां तिताच आपण या वे्ढीं फोडन* 

आपल्याला अनुकूल करून घेतलें, तर फार- 

नस 

ता 

पे “),/ 
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चांगलें होणार आहे, असें वाटून त्यानें ढुंद- 
मालेस आपलेकडे आणून एकवार तिचें व 
आपलें भाषण व्हावें, अशी योजना केर्क 

होती. बृंक्मालेसारखी दासी जर आपल्यास 
अनुकूल झाली, तर फार चांगलें होईलऊ, मरा- 
देवीचें जें कांहीं चालेल, मुरादेवी जें कांढीं 
बोलेल, तें सवे आपत्याला खडान् खडा सम- 
जेल, आणि तें समजत गेलें, म्हणजे केब्हांच 

राजास आपण पूजब्रत्तावर आणूं, अर्से त्यास 
वाटल, ब्ंदमालेची व आपली भेट होऊन एक- 
वार तिचें आपलें झ्रापण झाले कीं, ती आप- 

ल्याला अनुकूल झालीच, ती कांही साभान्य 

जनांहून भिन्न नाहों, असे त्यास खात्नीनें 

वाटलें, एक दोन दिवसांत तें सिद्ध द्वोइल 
असे वाटण्याइतकी व्यवस्था झाली होती. 

त्यामुछे मुरादेवीसंबंधीचा विचार या वेब्ीं 
त्यानें थोड्याच अवकाशांत दूर सारला, 
नंतर चंद्रमुप्ताविषयीं तो विचार करू लागला, 

चंद्रगुप्तात पाहिल्या दिवसापासून राक्षसास 
कांहीं चमत्कारिक झालें होतें, एखादें 

तेजस्वी, अत्यंत चंचठ व पिंवर्लेजदे 
असे नागाचें पिलूँ पाहिल्ले म्हणजे प्रथम 
किंचित भीति, परंतु थोडी मौजदी वाटते, 
कौतुकही वाटतें, त्याच्या चपलतेनें मन 
मोद्दित होतें, परंतु लागलींचब आपल्या 
जीवास याच्यापासून फार भीति आई तेब्हां 
याला जवढ ठेवूँ नये, दूर करावें-ठार कराव॑ 
-असेंही वाटतें आणि आपण त्यास मार- 

अमात्य राक्षस. 
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प्याचें साथन पाहूँ लागतों, व्याप्रमाणेंब । 
चंद्रगुप्ताला पाहिल््या बेकेपासून अमात्य राक्ष- 
साच्या मनाची 'स्थिति ज्ञाली, मुलगा मोठा 
सुंदर, तेजस्वी, चतुर, सर्वे कलांत पारंगत 
आणि साहसी, अशी तर त्याच्या मनाची 
खात्री झाली आणि त्या खात्रीश्रामाणें थोड्या 
दिवसांत त्याचा अनुभवही पण आला; परंतु 

'थाच्या चर्यंत असें कांहीं तरी होतें कीं, 

व अम»9न हम 3 मम 3... 3>>+333+33+० 

ना अननतगन2र सनक नम <++ सन-- ८>माज व 
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ज्याच्यायोगानें त्याला हा मुझगा पार्टालियुद्रांत 
मुरादेवी च्यासंबंधान आला, हूँ कांद्ी बरें झार्ले 
नाहीं, यात आपण येथें टिकूं देऊे नये, 
टिकू दिल्यास काय सेकट येइल आणि काय 

नाहीं याचा नेम नाही अर्स बाठलें, मुरा- 
देवी आजकालड रजाबा केवर श्वासोच्छास 

होय, तेव्हां तिच्या भाच्यासंबंबान जर 
की आपण कांदी गडबड करतों आहत अर्से 
राजास दिसलें, तर राजाबची आपल्यावर 
नाराजही होण्याचा संभव आह, तेब्हां या 
मुलाच्या बावतीत जें काय करणें ते मोठया 
बतानेच कल पाहिजे, प्रथम हा मुल्गा 

खरोखरच मुरादेबीच्या भावाचा मुलगा कॉीं 
काय यावचा शोध करण्याचा त्यानें उपक्रम 
केला होता व व्याप्रमाणें (हमाचलांत प्रशुम्न- 
देवाच्या राज्यांत जाऊन त्याला पुत्र आहे 
कीं काय, याचराच शोध करण्यास त्यानें 

एक चार पाठविष्याचा विचार केला व 

आजच ट्ााप्रमार्ण विचार कायम करून त्पानें 

आपल्या प्रतीहारीस आंत बोलाबिड, अ्ती-. 
हारो आंत थेतांच “ हिरिण्यगुप्ताला बोलाबून 

आण, ” म्हणून सांमितलें, प्रतीद्वरी ” जशी 
आपली आज्ञा, ” असें म्हणून तसाच उमा 
राहिला, तेब्दां अमात्याने “ सांगितलेले 

काम तत्काब् करण्याच सं,टन दूं उभा का १ 
असे विंचारतांच प्रतीहारी द्वात जोडून 

म्हणाला: “ अमात्यराज, दिंमाचलांतून 
कीणी एक सभिक्छ दूल आपत्या राजाकड्ू 

कांहीं पत्रिका घेऊन अलछा असून तौ 
| आपल्या चरणाजव्र द्यायची म्दशून वसला, 

तें ऐकतांच राक्षस आश्रयचक्रित झाला 
आणि आपतल्या मनांत म्हणतो:- मिल्क आधि 

आपल्या राजाकडून पत्रिका घऊन आछा 
आहे ? हैं आद्दे तरी काय १ हिमालचर्लातला 
राजा म्हणजे प्रद्मम्नदेवाखेरीज कोण असणार ? 
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तथापि जी गोष्ट प्रत्यक्ष आहे, तिच्याबहल 

आपण आपल्या मनाशीच विचार करण्यात 
काय अर्थ आंहे १ त्यास बोलाबून पत्रिका 
वाचली म्हणजे सवे खुलासा होईल ” नंतर 
त्या प्रतीहारीस म्हणतो:ः-' ठीक आहे. हा । 

मिल्ाला आंत घेऊन ये. ?? 
प्रतीद्दारी बाहेर जाऊन त्या मिल्लास आंत 

घेऊन आला. भिनल्ल अगदी काव्य कमिन्न 
परंतु फार लांबन चालत आशत्याकारणानें 

त्याचे अगावर सांचलेल्या धुछीनें घ्सर दिसत 
होता. जण काय कृष्णवर्ण अशा मेघावर 
अगदी अस्तमानीं सागरांत निमम्न झाल्यानंतर- 

च्या सूर्याच्या घूसर कांती ची छटाच पसरलली 
होती, आंत येण्याबरोबर त्यानें राक्षसापुढ़ें 
-सपशेल दंडवत घालून उठून उ्ें राहहुन 
त्याच्यापुर्दे एक थैली ठेवून हात जोडून 
म्हटलें:- “ मद्दाराज, आमच्या महाराजांनीं 
कुशलप्रश्नपृवक ही पत्रिका आपलेकडे पाठ- 
'विली आहि. कांहीं उत्तर असल्यास परत 
'घेऊन जाण्यास दास सिद्ध जआहे. ”? 
भिनल्ल याप्रमाणें बोलत असतां राक्ष- 

'सानें ती थैली नीट इकह्न तिकड़न 
पाहिली व ती उचघड्ून आंतून भूजेपत्रावर 

लिहिलेली ती पत्रिका कादून वाचली, ती 
येणेंप्रमाणें:- * स्वति । श्रीमत्सकलसामन्त 
मुकुटमणिरंजितच रणनखरमहाराज घनानंदामा- 
त्यवर राक्षसवर्म यांप्रत । हिमाचलांतगेत 
निषादखासप्राच्याघिष॑ति महाराज प्रदुम्न- 

देव यांचे अनेक कुशल प्रश्न । उपरि लेखन 
कारण । सांप्रत महाराज प्रद्यम्नदेव यांची 
भंगिनी श्रीमन््महादेवी मुरा इच्या विज्ञप्ती- 

वरून मद्दाराजांनीं आपले पुत्र युवराज चंद्र- 
गुप्त यांस पाटलेपुत्रांत चार [दिवस राहण्यास 

व तेथील राज्यव्यवस्था समजावृून धंण्यास 
याठविलें आहे | ते येथून गेले तेब्हां त्यांचे- 

रोबर आपणांसद्दी पत्र देषण्याचा विचार 

चद्रगप्त प 

| आपल्याकडे पाठविली आहे 

[ प्रकरण 

होता । परंतु लिहिलेलें पत्र कांहीं दृमग्श्रम 
होऊन तसेंच राहून गेलें । म्दणून आता 
आदरून फार शीघ्रगामी असा दूत पाठविला 

आहे | त्याजबराबर दें पत्र पाठविलें आहे। 
आमची भगिनी मुरादवी इजवर मद्दाराजांची- 
पुनः पणकृपा झाली आहे, हैं. पाहून मातुः- 
श्रीस व मलाहदी फार आनंद झाला आहे। 
आणि आपलाही आता तिजसंबंधानें संशय 

नाहीं किंवा तिजवर रोष नाहीं अंसें ऐकन 
तर फार आनंद झाला व म्हंणनच तिच्या 

आमंत्रणावरन आमच्या यथील एका ऋषी 

समान पंडिताबरोधर युवराजास पाठबिलें 
आहे । युवराजास नानादेश पहावयास सांप- 

| इन आपल्यासारख्या चतुर व नीतिज्ञ अमा- 
त्यश्रेष्टाचें दशन व्हाें आगि आपल्या हातून 
होत असलेल्या राज्यव्यवत्था, दिसाव्या, एव- 

ब्याकरितां त्यास पाठविलें आहे । तो तेथें 
आहे तोंपयेत आपल्या पद्रांत आहे, व म्हणु- 
नच मी अगदीं निश्चित आहें । आपल्यासा- 
रखे अमात्य सवंच राजांना कोदून मिल्णार । 
त्याप्रमाणं आपल्यासारख्यावें दशेन व आप- 

ल्यासारख्यांपासून शिक्षण, हीं तरी किती- 
कांना सांपडणार । ता कुमार चंद्रगुप्तास 

मिछाबीं म्हणून आपत्याकडे त्यास पाठविलें 
आहे । आये चाणक्य अत्यंत निरपेक्ष व निः- 

ह । तो आपण होऊन कोणे जावयाचा 
नाहीं। अर्थात तो चंद्रगुप्ताता घेऊन आप- 
ल्याकडेस येणार नाहीं। म्हणून ही पत्रिका 

। चंद्रमुप्त आपला 
आहे अर्से समजून त्यावर दृष्टि ठेवावी. इति 
शम् । लेखन मादा । !” 

ही पत्रिका वाचून अमात्य राक्षस अत्यंत 
चकित श्षाला, प्रद्ुम्नदेव आपल्यास अशा 
आदराजें पत्त पाठवील, हें त्यांच्या स्वप्रींदी 
नव्हतें, आणि क्षणाधोपूर्वीच आपण असा 
विचाए केला होता कौं, चंद्रगुप्त द्वा खरा 



१७वें] 

कोणाचा कोण हें पहाण्यास एक हेर पाठवावा: 
परंतु आता हेराची जरूरी काय १ हा धूछि 

धूसर भिक्ठ त्याच्याकइ्इन पत्रिका घेऊन आला, 
तेब्हां आता त्याच्याबदल शंक्रा काय ? चंद्र- 

गुप्ताच्या आणि मरादेवीच्या रूपांत साम्य 

दिसलें, तें बरोबरच, आतां त्याबहुल आश्चर्य 
वाटण्यास कारण नाही, असो; प्रद्यम्नदेवानें 
आपशणास असें नम्नतेनें लिहावें आणि आपण 

त्याचा कांहींच आदर करू नये, हें बरें नब्दे 
किती केलें तरी तोही राजा आह, त्यांनं असे 
आदरानें लिहिलें आह, तर आपणही त्याच्या 
लिद्िण्यास मान द्वेडऊन याक््या मुलझकड़े 
पहावें. आपत्यास जी शंका होती, ती दूर 
झाली, तंव्द्दा आता त्याबहल कांहींच जिचार 

नको. असा विचार कहन त्यानें त्या पत्राच 
उत्तर फार नम्नता व विनय्र यांचों युक्त अस 
लिहिलें व तथा भिद्धास जेवगखाण घालून 

लावून द्याव, असा हुकूम केला, मिल्क तेयून 
निघृन गेला द | 

थोड्याच वेछांत हिरण्यगप्त आला, हिर- 
ण्यगुप्त हा अमात्य राक्षसाच्या अत्यंत विश्वा- 

सांतल्या सेबकांपकी एक हाता, जे काय चार 
राक्षसाच्या आत्ञेन कार्म करीत, ते सर्वे 
कोण आहत, काय आहेत यात्री माहिती 

हिरण्यगप्तासब काय ती होती, असे म्हण- 
ण्यास कार्डा हरकत नाहीं. हिस्ण्यगुप्त आंत 

यण्याबरोबर दार लावम्यास सांगृत अमात्य 
राक्षस त्यास म्हणाला, / हिस्णयगुपा, ज्या 
एका कारणाकरितां आता तुछा बोलावर्ल 
हात॑, तें काम झालं; तेव्हां त्यावदक आता 
कांहीं बोलायचं नाहीं; परंतु बृंदमालेच्या- 

संबंधार्न काय व्यवस्था-केक्नीस १ ? 
: स्वामिन, ” हिरण्यगुप्त उत्तर करिते 

“ बूंदमालेला मी स्वतः भेंटन अमात्यांनीं 
तुला एकदां बालाव् आद, असे सांगितलं 

त्याबरोबर॒ ती फार भाल्यासारखी' दिसली 

अमात्य राक्षस. 

| 

। 
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त्यांतून तुझी भेट त्यांना गुप्तपणें पादिजे आहे, 
अस॑ सांगितल्यावर तर ती फारच घाबरली 
परंतु तुझे व तुझया स्वामिनीच कल्याण कर- 

च्या हेतने तुला त्यांनीं बालावले आहे, 

त॒ला भिण्याचं कारण नाहीं, अस तिला नाना- 
प्रकारांनीं सांगतल, तेन्हां तिनं आज येण्याचं 
कबूल केले आहिे हेरण्यगुप्राचें बोलणें 

ऐकन रा्षसाने असंतश्पणाचा आविभाव 

करून म्हटर्ले, “ हिरण्यगुप्ता, तू इतकी वर्ष 
मजजबढछ आहेस, परंत तछझा अजून कांहीं 

सजमत नाहीं असंच म्हटलें पाहिजे, अरे 
बेच्चा, तिने येण्याविषर्यी न बोल प्रथमतः ते 
आपल्या पत्नीकइन करायचं तें न करितां हैं 

काय केलुंस ? दिरिण्यगुप्त इंदमालेला भटला 

होता, एबढें जर मरादेबीला कछलं, तर तिला 
संशय यायचा आणि तिच्यावरला तिचा 
विश्वास उडायचा, तो तिच्यावरछा विश्वास 

डाला, तर आपल्याला तिचा उपयोग काय £ 
असो; दंदमाला जर आज जाली, तर नाइ- 

लाज आहि; आज ज २ न आला, तर तुझ्य। पर्स्नी ने 

न तिझ तुझया स्व निर्न/कडे म्हयूत अ/णाव॑ 

आणि मग त्या नि्मित्तान ती इरथे आली 

कीं, मी तिवची भेंट घेइन; म्दृगज ती इरथं 

का आली, कशी आडी, यावबइुर कोणी 

बिशेष चौकी करायला कारण राह्रणार नाहीं. 

टिख््यगप्ता, या बवाबतोत फार जपाब छागतं 

बाबा ! ” टिरिण्यगुस्त मकेख्यान ऐकन घत 

राक्षसात्र बीलर्ण संपत्य वर तो म्ह 

णाला, “ मला दे सुचर्र नाई!; पण ती बहु- 

तकरून आज इर्थ यगेईछ, न आठा, तर 
आपण आज्ञा करितां तशी तजबीज करिलों,?? 
पर॑तु दिरण्यम॒प्ताचें ६ वाल्ण त्याच्या तॉडां- 

तून पुरतें निधालें असेल नसेल, तोँच प्रती- 
हारी आंत येऊन बिन॑ति करते, “ स्वामिन, 

कोणी एक दासी आपण बोलावत्यावरून 
आलें आहें असे म्हणते, कोण, कोंणाची, 

होता 
हाता, 



११० चंद्रगुत-. 

असे विचारतां अमात्यश्रेष्टांमा सवे ठाऊक 
आहे, त्यांनींच वोलावल्यावरून आलें आहें, 

एवडढच उत्तर देते. दुसर॑ कांहीं बोलत नाहीं. 
मग जरशी स्वामोंची आज्ञा | ?! 

त ऐकून राक्षस म्हृणाला, पाहिऊँस 

हिरिण्यगप्ता ! बहुतकरून तीच असावी; 
परंतु थोडीशी शहाणी दिसते, नाहीं तर पहू- 
कन् मी अमक्याची अम्ृक आणखी अमुक्क 

7झ नांव अस संगती, ठीक आहे; तिला 

म्हणाव, आंत थे. तिछा आणून पाचव आणखी। 
मग ॒  तौी जाइपरयत इकडे फिर नकेास 

प्रतीदह्रीा “ जशी स्वार्मीची आज्ञा, 

असे म्हणून तेथुन निध्रत गेला. थोच्याच 
पदेव्यंत ती दासी आंत आली, अमात्य राशक्ष- 

सानें तिठा अगर्दी अधेत्थापन देऊन म्हरलें, 
“या वेदमालाबाई, आपली श्रकृति बर। 
आहिना १ ?” ती दासी किंचित् हंसली आणि 
म्हणते, “ अमात्यराज, माह्यासारख्या यशक- 

श्वित् दासीचा इतका कसला आदरसत्कार ! 

काय आज्ञा असेल ती दायीला सांगावी 

म्हणजे झालं, "? 

“ वंदमालाबाई, दासी झाली म्हणन काय 
झाल॑ १ तिछा जर आपण आपल्या कामासा्टी 

बोलान रू, आहि, तर तिया मान अगदीं योग्य 

तच्हेने ठेवला णाहेजे, बर॑, तें असो; पण 
आपल्या स्वामिनीच कुशछक अहिना ४ तुम्ही 
काय किंवा आम्ही काय, आपल्या स्वामीर्च 

व स्वा/भनीचं कुशल असलं, तर आपले कुशल, 

नाहीं तर आपलं कुशल असल काय आणि 

नसल॑ं काय सारखच, खर॑ कीं नाहीं मी म्हणतों 

तें? ” असे म्हणुन आअमात्यानें हास्य करून 
त्या दासीकडे पाहिलें, 

दासी मुरकत मुरकत महंणते, “ हें काय 

(९ 

बाई, आपली आणखी माझ्यासारख्या कवडी- 
मोल दासीची गोष्ट सारखीच कशी करावी १ 

आअमात्यांनीं भाज्ञा केली तर ...... 

_े 

चा।लेल, जेब्हां तुम्दाच यण्याजोगं 

[ प्रकरण 

“ बुंदमालाबाई, आज्ञा कसली करायची, 
महाराज हड्हीं तिकडे आपल्या स्वामिनी- 
च्याच मंदिरांत असतात, त्यांची कुशल- 

वार्ता आम्हाला साथंत कांहीं कब्ठत नाहीं. 
एबक्याकरितां म्हटल॑ आपली भेंट घेऊन 

अधिकाउगण कांहीं असर तर कब्य्वून घ्यावं, 

शिवाय, आपली आपस्या स्वामिनी च्या ठिकाणी 

बिलक्षण निष्ठा आहे अस ऐकलं तब्हां म्हटर्ल 

त्या गुणासाठीं आपल्याला कांहीं पूरितोषि- 
कही दाव॑. तुम्हांला ठाऊकच असेल कीं, 
स्वा|मनिष्ठ माणस॑ मला फार आवडतात ? ?? 

“ कस १ कसर्च १ आम्हीं दिलेल्या 

व््राच्या नी घातलेल्या अन्नाच्या | आमची 

स्वार्मिनिष्ठा कसी आली आहे १ आणखी 
मला गरीब दासीला पारितोषिक तें काय करा- 
यच १ 

८“ आ,म्हीं आपणग होऊन दिले असतां 

काय हरकत आहे आपल्याला ध्यायला, 
घ्या, ”” असे म्हणन त्यांनीं आपल्या बस- 

प्याच्या आसनाखाठून दोन सुवर्णेकंकर्णे 
काढलीं आणि।तेच्या हातावर टाकलीं, तिनेंही 

किंयित् ऊ ऊ कर्ीत तीं घेतलीं 
नंतर अमात्य राक्षस ।तिला 

“ घवदमालाबाई, तम्ही अगर्दां संकोच करूँ 

नका, माझी विनीत तुम्हांला एबढडीव आह 

को, आपत्या तिकडली सगछी बातमी 
आम्हाठा कछत अस ., आपल्याला स्वत:- 
लाच नको कांहीं इकडे यायला. हा हिरण्य- 
गुप्त यत जाईल, त्याच्याजवछ जरी आपण 

कांहीं नवलविशेष असेल तें सांगितर्ू॑ तरी 
कांहीं 

असेल, तेव्हा मी स्वतः तम्याला निरोप पाठवीन 

किंत्रा हिरण्यगुप्राबरोंबर तुम्हीं मला निरोप 
पाठवा, को मी अमुक वेढीं येईन; म्ध्णजे 
आपण आदतव्याबरोबर आंत मजकडे आपल्याला 
बऊन येण्याची तजगीज मी करीन, आपण 

म्ह्गाला 
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'करायचं म्हणजे एवंच कीं, सगछं जें काय 
रोज घडेल, तें आपल्े मला सांगायाचं; दुसरं 
कांहीं नाहीं, त्यांत कांही महत्वाच असो 

“नसोी.......... ”! 
८४ सी झ्ांगन बापई, मला हरकत काय 

आ।हे ? मी अगदों रोज यांना काय घड़ेल तें 
सांगत जाईन, आणखी जेब्हां आपर्ं पाचारण 
होईल तेव्हां येत जाईन, मला काय दासीला, 
आपली आजा होइल तसं वामायनत्र, ? 

“ पण दंदमालावाई, तुम्हांझा मी अस॑ 
बोलबून कांहीं विच रतों केवा माइयाकइन रोज 
तुमच्याकेडे काणी ग्रेजकन विचारीत असती, 
अस कोणाला कब्यवतां उपयोगी नाहीं. ?” 

” नाहीं कछणार, पण बाई, भी मधघां- 
पासून एक सांगणार होतें. आपण मला वंद्- 
माला म्दट्लं म्हणजे माइ्या अगदीं जिमभे 

वर येते, इतक्यांत आपल्या बोलण्यांत विस- 
रून जातें, मी कांहीं बंदमाऊा नब्हे. वृंदमा- 
लेच्या बरोबर आपल्या स्वामिनीची सेवा 

करणारी, वदम/'लेची जिवलग मेत्रीण आहें 
बूं।मालेखा आपच्या स्वामिनीपासून क्षणमरसु 

दूर दोनों येत नाई, 
तन,  राखे सुनतिक, अमात्यराजाक 
अस अर्स मडा पाचारण आर्रऊ आह, आणखी : 

अमात्य राक्षस. १११ 

मत्रा तर कांहीं जातां येत नाहीं, पण तूँ 
आणखी मी कांहीं दोन नाहीं, तर माया 
जागीं तूं जा. आणखी अशा अशा कारणान॑ 
मला यायणा झूा्ले नाहीं म्हणून तुला-म्हणजे 

मला ( सुमतिकेला ) पाठ्वछली आहे, मी 
आणखी ती एकच आहों. तेन््हां जी आज्ञा 
मला करायी असेल ती द्विव्याजव सांगि- 

तली, म्हणजे मठा समजेलच”- आश्याबरोबर 

मी हैं अमात्यांच्या चरणांपाशीं सांगणार हें; 

परंतु बलायला अवसरच मिछेना काय कछू £ 
आता शेवर्टी बोललें, ?! 

अमात्यास, तें ऐकून फार चमत्कारिक 

झालें, त्यानें हिरण्यगप्ताकडे चमत्कारिक नज- 
रेनें पाहिलेंद्ी; परंतु विशेष कांहीं न बोलतां 
तो तिला म्हणतो, “ कांहीं हरकत नाहीं, त॑ 
काय कित्रा ती काय ? ती जर तंञ्ना मेत्रीण आद्े 
तर तिने तुला पाठविल यत कांहीं वावर्ग नाहीं, 
कोणीकहन सांगितत्याप्रधाणें करा म्हृणने 

झाले, ?! 

४ हु| हो, करोन यांत संशय नको, आता 
' आज्ञा घेतें, ? 

म्हगून तिन मछा सांगि- अभात्यानें तिला आज्ञा दिली, ती तेथून 
निघपराली ती मुरादेबीच्या मंदिराकडे न 
जातां गंगातीराकडे गेली, 
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अपराधी कोण ? 

5० ली ही 0222 0 उछबूं मात्य राक्षस यात्रमाणें 
3. / 4 

(((/”. दरोनही कामांत आप- 
ऐह। #5 ॥! है ॥ १०५४५ ते 

|“. है| ॥॥09४0४] व्याला पाहिजे तसोेंन् 
८42 हफ- 5 है अमर 

422 के ०: 3 घडन आलिं. अत पा- 

हून अत्यंत संतुष्ट झाला, चंद्रगुप्त हा खरोखर 
कोण यावहुल त्याला जो संशय होता, तोर्द 
दर झाला, आण मरादेबीच्या अंतःपुरांत 
आपल्यास कोणीच चार नबव्दता, तेथें काय 
छलें आहे हें अगदीच कांहीं समजत 

नव्हतें, तें अगदीं खडानुखडा समजण्याला 
आता चांगठाच मार्ग झालछा. मुरादेवीच्या 
अगदीं संनिध असणारी तिची दार्सीच आता 

आपल्याला पूर्णपर्णे अनुकूल झाली,. आता 

आणखी काय पाहिज १ शिवाय चंद्रगुप्ताच्य[ 

बापान इतबया नम्रपणार्न आपल्याला पत्र 
लिहन विनविछें आड़े, तर आपणही त्या 
निर्मित्तानें त्याच्यावर नजर ठेविलली असतां 
त्याच्या पत्माप्रमाणें केलेसें हाऊनः सदच 
योजना टीक होईछ, असा एकंदर विचार 
राक्षसाच्या सनांत चालछा असतां त्याचा 
चोपदार येऊन व्यास पुनः विनंति करतो को, 

४ स्वामिन्, बाद्देर कोणी एक राजपृत्र आला 
असून व्याचा प्रतिहारी सांगतो कॉ, किरा- 
राज प्रद्मम्नराय यांचे पुत्र कुमार चंद्रगप्त 

आपसल्या भटरीसारथ आले आहेत म्हणून सांग 

व्याप्रमाणें मी आलें आहें. ” तें ऐकतांच 

अम्रात्य गर्दीगर्दानें उटला, चंद्रगप्तास सामारा 

जाऊन प्यान त्यास उच्चस्थानी आणूल बस+ 

वि& आणि आज इतके दिवसांनीं इकडे” 
कोणीकडे येण केले महणन विचा(२छें, तेन्हा 

कुमार चंद्रगप्त म्हणाला, “ अमात्यराज, तात 

प्रयुब्नदर८ ना कालच पत्रिका येऊन त्यांनीं 
मला अशी आज्ञा केजी आहे की, आपल्या 

भटोस जाऊत्र आपत्या अनुमतान असावबं. 
म्द्ण्न आल आहें, ? ते ऐकतांच अमात्यदी 
किंचित संतुट होऊन म्हणतो, “ कुमारा,. 
मछाही प्रद्यम्नदेवा्च आज्ञापत्र आरुं आहे 

आपण येथ॑ अयसेपयेत जी काय सेवा 

माझ्या हातन होण्याजोगी असेल, ती 
बेठाशक मच कछवावी, मी करायल्ा तयार 

आहें. प्रग्मम्नदेवाकंड्न पत्र येण्याची तरी 
आपण वाट काय मस्हशन पाहइिझी ? केब्हांहई 

आपण मा काहीं आज्ञा केली असतोी, तरी 

मी रिद्धच होतों, आपली सब मंडी कुशल 
आहना : 7 

कणर चंद्रगप्ानें, * टृथ, वावाच्या 
शक 

है 

पत्म॑त सोच कुजर लि ज आसे सर ल आ: 2 
| ।एह 

सांगितर्ल आभि थोच्या बेछाने तो राक्षसाया 

निरोेष घेऊन निशस मे छा, रास आपल्या 

थ्काणी अधिकच संतुष्ट झाछा 
परंत चंद्रगप्तास , पाहिल्थापासन पुनः 

त्याच्या मनावर कांहीं चमत्कारिक परिणाम 
झाला, मुरादेवीच्या आणि या कुमाराच्या 
चर्यत असणारें विलक्षण साम्य त्याच्या मनांत 
टभ राहन, इतके विलक्षण साम्य करे, अर्से 
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मनांत आलें, आणि पुनः एकदां त्यानें 
आपल्या मनाचें समाधान केले कों, प्रयुम्न- 
राय मुरादेवीचा प्रत्यक्ष भाऊच, तेब्द्दां तिच्या 
आपणि तिच्या भाच्याच्या चर्यत साम्य असलें 
तर नवक् काय ? तो पितृमुखी असल, 

अशा प्रकार अगदीं मनाजोग्या गोशी 
घड़ून राक्षसाचे कांहीं संशय त्या द्विशी दूर 
झाले, आणि तो अगदी निश्चित झाला, 
त्याला आतां चिंता काय ती एकच हेती. ती 

ही का, राजा धनानद राज्यकारभारांत अगरदीं 
मन घालीत नाहों हैँ बरं नब्हे. त्याचेंचित्त मुरा- 
देवीकडून काढून प्लुनः राज्यकारभारांत क्से 
आणावें 2 तसें तें आणल्याखरीज इलाज 
नादीं, आणि आपल्याला तर आतांशा 

त्याच्यजब प्रंवेशसुद्धां नाहीं; तथापि आतां 
मुरेची दासीच जर आपल्यास फितली आहे 
व आपडी बातमीदार झाली आहे, तर आप- 
त्याला कांह्ठीना कांहीं तरी युक्ति काढून 
राजावें चित्त वब्ववितां येईलू, एक वेव् 

राजावें व आपले दशेन झालें म्हणजे तें 
सहज होणार आहे. तेव्हां आपण त्याच्या- 
बहल आता विशेष काछ॒ूजी करण्यानें प्रयो- 
जन नाहीं, असें म्हणन तो उदून आपल्या 
अन्य कायोच्या व्यवस्थेला लागला, 

त्याच्या सांगष्याप्रमाणें हिरण्यगुप्त रोज 
गप्तपर्णं सुमातिकेस भेटण्यास जात असे. सुम- 
तिकाही त्याला तो विचारील तें, व न विचा- 
रील तें, हवें तसें सांगत असे, आ।णि हिरण्य- 
गुप्त तो सब द्रत्तांत राक्षसाजवत्य, सांगे, त्या 
स््या क्षत्तांतांत मुरादेवीच्या विरुद्ध पुष्कव्शा 
गोष्टी असत. एके दिवशी तर सुमातिकेनें 
अमात्यश्रेश्डस स्वतः येकन, भेटण्याची इच्छा 
दशैविली आणि त्याग्रमाणें अमात्यांचे घरीं 
थेऊन तिनें राक्षसास एकांतीं असे सुचविलें 
कीं, मुरादेवीचे मनांतून कांहीं तरी फार 
मोरें कृष्ण कृत्य करावयाचचें आहे, * राय तें 

१५ हे 

अपराधी कीण ! 
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मात्र तिला सांगतां येईन', आधिक नजर 
८बून विशेष कांहीं घडलें, तर तत्काछ आ- 
पल्यास कब्य्वीन अर्से तिनें सांगितलें, व 
तोपयथत झाल्या गोशीबहूल कोठें कांहीं बोलूं 
नये अरसे विनावैलें, मुरादेवीच्या मनांत अमुक 
एक भयंकर कृत्य करावयाचें आहे, असें तर 
ती सांगेना: कारण ती ह्वाण आपत्याला 
अजून सांगण्यासारखं कांद्दों नाहीं. फक्त 
संशय आला तेवडा आपल्याला सांगित॒ला, 

राक्षस तिला खोदून खोदून विचारूं छागला 
असतां ति् उत्तर एकच कीं, आपल्याला 

आजमित्तीछा अमुक एक होणार असें खात्रीनें 

कांहीं सांगतां येत नाहीं: परतु सांगण्याजोगें 
कांहीं झार्ले कीं, ताबडतोब आपणास कब्द- 

वीन, शेवर्टी राक्षसान, तिच्या मर्जाप्रमाणेंच 
घेतलें पाहिजे, अर्से मनांत म्हणून तिला जाऊं 
दिलें. राक्षसाच्या दुसन््या एखाद्ा हेरानें जर 
आपल्या संशया्चरीं कारणें न सांगतां अ्सें 
भाघम कांहीं येऊन सांगितलें असतें, तर 
राक्षसानें व्यास तत्काछ कांहीं दंड केला 
असता; परंतु सुमतिकेपासून पुष्कक्क काम 
व्हावयार्थ होतें, आणि तिला दंड करण 
निव्व् त्याच्या हातीही नब्हतें, तेब्हां अशा 
स्थितींत तिला दंड करणें तर काय, परंतु 
नुसतें तिला त्रासून बोलणें सुद्धां इष नब्हतें 
अर्थातच राक्षसाने तिला शांतपण्ण जाऊं दिलें, 
मात्र हिरण्यगुप्ताता बजाबून सांगितलें कॉ, 

तिजवर नजर ठेढ व रोज नित्य नियमार्ने 
तिला भेट्रन काय जें ती सॉंग्रेल तें मरा 
येऊन सांगत जा, सुमातिका भेल्या वेलेपासन 
राक्षसास विशेष चिंता उत्पन्न झाली हैं सांगणें 
नकीच. । 

मुरादेवी भयंकर कृत्य करणार म्हणजे 
काय 2 ती कोणास तरी विष घालणार कीं 
काय ? काणाला तरी म्हणजे अथातच राजा 
बनानंदासच विष घालणार कीं काय 2 हा 
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संशय व्याच्या मनांत एकदम आला, आएणि 

तो संशय मनांत येण्याबरोबर त््याचें मन | 
विशेषच चिंतामय झालें, जर आपला संशय 
खरा असेल-आपणि मुरादेवीनें दुसरें कांहीं 
करणें राक्षस शक्यच दिसलें नाहीं-तर 
हैं भयंकर कृत्य टाठ्ण्यास आपण काय 
योजना करावी हें त्यास कांदह्वीच सुचेना, 

आपण रजाची भेट घण्याचा यत्न करून 

भेट घेऊकन त्यास स्पष्टपणं जाग्रत करावें 
एवढा' एकच उपाय राक्षतओास शक्य 
दिसला, आगि भेट घेण्याचवा उपाय म्हणजे 

कांहीं तरी महत्वाचें, राजकारण आहे असेंच 
सांगितलें पाहिजे, अद्यानेंत्र वर्दी जर थेट 
पयंत पोहं/चली, तर पॉँचणार आणि गांठ 
पडणार व आपण त्यास सावध करू शकणार., 
नाहींपेक्षां राजावर काय प्रसंग येइक आणि 

काय नाहीं ! अशा स्थितीत काय महत्त्वाचें 
राजकारण काढावे म्हणजे राजा ताबडतोब 

आपली भेट घेईन ? त्याच्या जवाला कांद्दी 
तरी अपघात होणार आहे हैं जर आपल्याला 
कललें आहे, तर त्याला सावध करणें आणि 
आपत्या सावघध करण्यानेंद्री तो सावघ झाला 
नाहीं तरी आपण कांहीं उपाय योजून त्याचा 
बचाव करणें, हें आपलें कतेब्य आहे, असा वि- 
चार करून त्याने नानाप्रकारच्या युक्त्या मनांत 
आणल्या: परंतु एकही याक्ति अगदों रामबाण 

अञी त्यास बाटेना, काणतेही महत्वाचें काम 
म्हटलें तरी तें तुमर्चे तुम्ही करा, तुम्हांला 
भुखत्यारी आहे, असें महाराजांचें त्यास 
आजपर्यत किताकदां निरोप आले होते. तेब्हां 
आता गांठ घेण्याठा शेव्टली अगदों अमोघ 
अशी याक्ति त्याला एकच दिसली., कांहीं तरी 

परचक्र येण्याच्यासंबंधाची बातमी हेरांनीं 
आणली अहे. ती प्रत्यक्ष कब्य्यून आज्ञा घेणें 
आहे, असा निरोप पाठविला, तर राजाचें 
(चित्त कांहीं जागृत होऊन त्यानें आपली भेट 

4 

चद्ू गत. [ प्रकरण 

घेतली, तर होणार आहे; नाहींपेक्षां दुस 
उपाय नाहीं |! आतां ही यथुक्ते करावयाची, 

परत कशी करावयाच्री ? आपला यासंबं- 
घधाचा निरोप तरी पाँचवावयाचा तो किंवा 
पत्रिका पोंचवावयाची ती कोणाच्या; हस्तें? 
आपसल्या नव्या हेराखरीज या कार्मी उपयोगी 
पडणारं दुसरें कोणी दिसत नाहीं, हें जाणन 
त्यानें हिरण्यगुप्ताकष्नन सुमातिकेला बोलाब- 
ण्याची तजवीज केंली, सुमातिका योग्य वेवीं 
आली, तेब्हां राक्षसानें तिछा, “ आता एक 
फार महत्त्वाचं काम तुला केले पाहिजे; तें 
करशील, तर तुला फार मोलवान् असे पारि- 
तोषिक मिकेल, '? असें सांगितलें, 

 आपण काय आज्ञा कराल, ती पार 

पाडण्यास मी अयदी एका पायावर तयार 
आहें. मला पारितोषिकाची किंवां कसलीही 
अपेक्षा नाहीं., आपल्यासारख्या स्वामिनिष्ठ 
अमात्यवरांची आज्ञा शिरसा वंद्य करून ती 
मीं पार पाडली म्हणजे जें मला समाधान 

होईल, तेंच मार्झ मोठं पारितोषिक आहे. ” 
असें मोठे युक्तीचें व चतुरपणाचें तिनें उत्तर 
दिलें, तें ऐकून राक्षसही अगदीं गार झाला, 
तथापि पुनः तिहा मोठ्या पारितोषिकाची 
आशा दाखवून म्हणतो, “ काम कांहीं वि- 

शेष नाई. हैं पत्र एवं अतिशय गुप्तपर्ण- 
अगदीं कानाच्या कोंपस्यासही न कढ्ू देतां 

-खुद मुरादेवीलाही न कद देतां-महारा- 
जांच्या हातीं पावत॑ करशील तर पहा., तसे 

केलस आणि त्यांनीं पत्र वाचून मला बोला- 
बून घेतल कीं, मग लागलींच तुझ बर्क्षीस 
तुला मिल्लल, त्याबहुल अगदींसुद्धां कसर 

होणार नाहीं. काम भृ्स आहे कीं, तूं सहज 
करशील., ..?* 

“ अमात्ययाज, आपली आज्ञा शिरसा 

वंय आदि अर्स मीं मधांशाच विनविलं आहे. 
तेन्दां ती पार पाडण्यासाठीं मी अगदीं 



१ वें, ] 

आपकले प्राणसुद्धां खर्ची घालीन; परंतु आपण 
समजता इतके सहज होष्याजोग मात्र हैं 
काम नाहीं, एवढं आपण लक्ष्यांत धघ्यावं, एक 

घटका तर काय, पण एक क्षणभरसुद्धां 

मुरादेव॑ महाराजांपासून दूर होत नाहीं, 
आणखी तिला चोरून कांहीं मद्दाराजांपाशीं 
ग्ेलूं म्हटलं तर तें होगे शकक्यच नाहीं. ती 
जव् नाहीं असा वेठ, एक तर कीं येत 
नाहीं:। आणि यदाकदाचित् तो तसा आला, 
तरी देवीच्या दुसन््या दारसीपिकों काोणीना 
कोणी तरी दासी महाराजांजवछ असतेच 
असते, इतक्याही उप्पर यदाकदाचित महा- 
राजांजवत कांहीं बोलावयाला सव॒ड हाऊन 

कोणी बोललं, तर महाराज तें सार देवीला, 
ती येतांक्षणीच सांगून टाकतात ! मी आप- 
ल्याला हैं सार॑ सांगतें एबड्याचसार्टी कीं, 
आपल्याला जितक्या गोष्टी सोप्या वाटतात 
तितक्या ट्या नाह्दीत. प्रयत्न करून पाहण्याच 
काम माझ आहे, सिद्धि मिंण्ण द्या एका 
केलासनाथाच्या आधीन आहे. ” 

इतक बोडून सुमातिका स्वस्थ बसलो, 
अमात्यराक्षसानें तिला पुनः, “ कसंदी करून 
एबढी पत्रिझा मद्ाराजांच्या हातीं पावती 
कर. मग पुड़च पुढ़ें आम्ही पाहून घेऊं, ” 
असे म्हटण व /तला लावून दिलें. 

ती पत्रिका घेऊन सुमतिका राक्षसाच्या 

घरून निघराली ती तडक मुरादेवीच्या मंदि- 
राकडे गेली नाहीं. आणखी कोरे तरी गेली, 
तेथें कांहीं वेछढ बसली आणि मंग तेथून उदून 

मुरादेवीच्या मंदिराकड़े गेली, हिरण्यगुप्त 
तिला बार्देत भेटला, तेव्हां त्यानें तिला 
सहज विचारलें कीं," +अमात्यांनीं दिलेली 
पत्रिका घेऊन आपसल्या स्वामिनीच्या मंदि- 
राकडे जाण्याच सोड्न दुसक्ष्या कोर्ठ ग्रेली 
होर्तास १ त्यावर सुमातिकेनें हंसत हसत 
उत्तर दिलें, “ हिरण्यगप्ता, तूं अमात्याचा 

। 

0 ७. के 

गेलें, 

अपराधी कोण ? श्श्ज 

मुख्य ग॒प्त हेर म्हणवितोंस आणि असा प्रश्न 
विचारतोस याच॑ मला मोठं नवर वाटतं, 
अरे अमात्यांच्या घरीं गेलें आणि तेथून 
तडक जर मंदिरांत परत गेलें, तर अमा- 

त्यांकडेच माझ् कांहीं काम होत॑ आणि तें गुप्त 
काम करून मी चोरून चाललें अस कोणा- 
लाही वट्णार नाहीं काय? यापेक्षां अमात्यांचे 
घरून हल्केच निधन आणखी दोन ठिकार्णी 

आणि केलासनाथाच्या मंदिरांत 
गेलें, तर कांहीं कारणाने हिंडत असेल कोठें 
तरी, अस॑ हाणन कोणाला विशेष प्रकारचा 
संशय येणार नाहीं. एकूण मी कोठें जातें, 
काय करतें यावर तुझी ग्रुप नजर आहेच. 
असं जर असेल, तर मी पुनः तुमच्याकडे 
येणार नाहीं, मला गरज नाहीं. अमात्यां- 
बहल माइया मनांत फार भक्ति, अति- 

शय आदर, ते जें करतील तें महाराजांच्या 
आणि युवराजांच्या द्विताचंच असणार, ह्यमणुन 

मीं तरी त्यांचा असा हेरपणा पत्करिला, नाहीं 

तर माझ काय अडल होतं १ काणतंद्वी काये 
काय, विश्वासानं हात असत; असा त्यांचा आ- 

णखी तुझा जर मजबर विश्वास नसेल, तर ही 
आपली पात्रेका ध्या आणखी अमात्यांजवछ 

नेऊन दा. ?”” असे म्हणून तिनें अमात्यांनीं 

तिला दिलेएें पत्र बाहेर कादून त्याच्यापुदे 
घरलऊं, या वेत्यें तिनें असा कांहीं रागाचा 

आविर्भाव आणला कीं, ईिरिण्यगुप्त अगदीं 
चपापून गेला व् तिल्य त्यानें 'हो हो? 
करून स्थिरस्थावर केलें, आणि तिला कर्से 

तरी लावून दलें, सुमातेका त्याच्या नजरे- 
आड द्दोईपयंत तशीच रागांत द्वोती; परंतु 
तो दृर्शआड झाल्यावर आपल्याशी इंसली 
आणि मागें पहात पहात पुढें आपल्या 

स्वामिनीच्या मंद्रिाकडे गेली, तिनें काय युफ्ति 
केली असेल, तो तिची तिला ठाऊक; परंतु 

दुसरे दिवशी महाराजा धनानंदाकडून अमा- 



११६ 

त्यास अमुक वेव्ठीं भेटीस यावें म्हणन निरोप 
गेला, तो निरोप जातांच, सुमातिका मोठी 
वस्ताद दिसते, तिनें आपण म्हटव्याप्रमाणें 
ताबडतोब पत्र दाखल करून आपल्यास निरोप 

आणला, तेव्हां ही सुमातेका म्हणजे आप- 
णांस एक सोटीच मदत मुरादेवीन्या मंदि- 
रांत मिठाली आहे, असें बादून राक्ष- 

आणि दुसरे दिवशीं : 
' गडबड करणार अस॑ दिसत॑. परंतु गह्राज, 

सास आनंद झाला, 
आपण महाराजांस भेटलें म्हणजे काय 

बोलावें आणि आपभ्या जीवावर कांहीं 
संकट येण्याचा संभव आहे, तर त्याबहल 

जागृत राहण्याविषयीं त्यांस कर्स सुचवावे 
याबहुल तो विचार करीत बसला, 

दुसरे दिवशी योग्य वेढीं महाराजांनीं 
अमात्याची भेंट घेतली, तेब्हां प्रथमतः अमा- 

त्यांना महाराजांनीं हा प्रश्न केला की, “ आ- 
पण परचक्राच्या भीतीविषयीं पत्रीं लिहिलं, 

ती भीति कोणाकडून उत्पन्न झाली अह्टे ! 

त्याला मगधदेशाकडे वक्रदष्टीन॑ पाहण्याची 

दुबबेद्धि झाली १ 
आपण केवछ महाराजांची भेट घेप्या- 

साठों जें लिहिलें, त्याबदूल महाराज आप- 
ल्याला विचारतील्च आणि आपसल्याला सांगा- 

या तर कांहीं नाहीं: आपली भेट दुर्घट झाली 
होती, ती साध्य करून चेण्याकरितां कांहीं 

तरी युक्ति केली, असे सांगतां येणार नाहीं, 
तेब्हां काय उत्तर द्यावयाचें ते त्यानें ठरबून 
टाकलेंच हेतें, तेन््हां मद्दाराजांचा प्रश्न येतां- 

क्षणीच तो एकदम म्दणतो, “ महाराज, 
मगधदेशाकडे वक्टण्ीन पहाणारा कोण आहे 

या भरतखंडावर १ पण म्लेंच्छाधिपाति पवे- 
तेश्वर नेहमों पुष्पपुरीला बेढा देण्यासंबंधान बड- 
बडत असतो-आणखी अलीकडे तर त्याची 

ती बडबड फारच वाढत चालली आहे, थोडी 
बहुत तसली तयारीही त्यानं चालबिली भहे, 

चंद्रम॒प्त. [ प्रकरण 

असे मा ऐकतों, मास्या हेरांनीं मठा ही 
बातमी येऊन सांग्रितठी ती महाराजांच्या 
कानावर घालून ठेवावी म्हणून लिहून कछ- 

बिलं, बाकी पवेतेश्वराची खोड मोड्ण्याची 
पाठ आपल्याला कघोंना की तर्र, येणार 

खचित, तो दिवसानादिवतल आधिकाधिक 
उद्यम होत चालला आहे, या वर्षोाच्या कर- 
भाराच्या वेीं सवारी बहुतकरून कांदी तशा 

मी मुख्यतः आलों तो या परचक्राच्या भीती- 
बदल बोलायला आढेों नाहीं. मा अंतःशत्रू- 
बदल बोलायला आलों आएँ ! ? 

“ अंतःशत्र ! अंतःशब्रु आपल्याला कोण 
उत्पन्न आहे : ” महाराजांनीं हंसत हंसत 

विचारलें., 

“ काण तो कांहीं मला आजच सांगतां 
येत नाहीं; परंतु आपण अतिशय सावधगि- 

े ... ' रीन॑ राहष्याची फार जरूंरी आहे. ?? 
कागाचा मर्त्यु इतबया जबब्य आला आदि कीं, | री र् ट [ र रूंरी छ् 

“ होय. मलाही त्याची थोडीशी आवब- 
इयकता वाट लागली आहे, आणि मी जाग- 

रूक आहें. ? 
“ महाराज जागरूक असत्यावर आणखी 

काय पाहिजे ? मग भिण्याचं कारणच नादीं, ?? 

“सी अगदी चांगला जागरूक्त आह, 

आणस्ी माझ्यावराबर माह्याचस!ठों आण- 

खीही कित्येक मंडडी जागरूक आहेत, मला 

तसा प्रत्यक्ष अनुभवच आला, तेव्हां आतां 

शंका कसली १ ?? 

“ क्राय महाराजांना अनुभव येऊन महा- 
' राजानीं क्षमा केली १ 

“ होय. चोर पकडायचा तो अगर्दी चोरी- 
च्या वस्तूस॒ह पकडला पाहिजे म्हगन ; 

“ पण महाराज, शत्रु अतिशय निकटचा 
पक न हि ] शो 

| आहिे तेव्हां त्याला दूर केला नाहीं, आणि 
क्षमा करून डोछे झांकले, तर तेन्हांच नक- 
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कछत घात व्हायचा, म्हणून म्हणतें कीं, क्षमा 

होऊं नये. ? 
“ डोछे झांकले, तर घात व्हायचाना £ 

पण दोहोंच्या जागीं चार डोढछे जागृत असले, 
'तर संग कसा घात होणार ? ?? 

“ शत्रु अगदी जबछचा आहे, हेंही महा- 

राजांना विदित आहे तर मग १?! 
“ हो हो. पूर्णप्णें विदित आहे. आणखी 

विदित आहे कीं नाहीं हूँ तुम्हांला लवकर 
दिसेलही, ?” 

महाराजांनीं इतृका तरी वाट कां पहावी १ 
जर संशय आठा आहे, तर संशयावरून त्या 

व्यक्तीला दूर तरी करावें, ? 
/ मुसत्या संशयावरून दूर करण्याचा 

पारंणाम बरा होत नाहीं असाही अनुभव 
आद्दि, तेब्हां एकदां झालेला प्रमाद पुनः होऊं 
नये अशी फार इच्छा आहे. शिवाय, ज्यांनीं 

अपराध्यास दंड करण्याबहल त्वरा करावी, 

तीच मंडल त्वता न करण्याविषयीं वारंवार 
आग्रह करीत आद्दे. ” 

“ महाराज आज्ञा करितील, तर हा सेवक 
तत्काछ अपराध्यास दूर करील, ?? 

“ आपतल्या हातून दूर व्हावी अशी मंडब्ठी 

नाहीं. अस्तु. अमात्यराज, प्रिय मुरेपासन 
वियुक्त अस। मी फार वेठ राहिलों, आणखी 
कांहीं जर काये नसरू तर आपण आता 
निरोप ध्यावा, माह्या घाताला कांहीं निक्रट- 

ची मंड्यी उद्युक्त होत अहित हैँ आप- 

अपराधी कोण ? ११७ 

ल्याही कानांपर्यत आलू आहे, हें ऐकून प्रिय 

मुरेलाही फार समाधान होईल, सवोची खात्री 
झाव्याखेरीज अशा थोर व निकटच्या अप- 

राध्यला दंड करू नये असा तिचा फार 
आग्रह, आणि म्हणूनच तर मां घाईं केली 
नाहीं. अमात्यराज, आपण भल्त्या संशयांत 

पडून नवरत्नांची माला गारगोट्यांची मात 
म्हणन फेंकून दिली होती: पण तिची खरी 
किंमत काय ती आता कल्ली, शिव शिव ! 

आपल्या हातून केब्हां केव्हां केवढे प्रमाद 
होतात ! माइया हातून झालेल्या प्रमादाची 
दुरुस्ती करण्याचा मला प्रसंग मिठाला, म्हणून 
मी परमेश्वराची केवढी कृपा मानतों ! त्यानं 
खरोखर झाल्या करममोबहुल मला चांगलंच 
प्रायाश्वत्त द्रायर्च तें न देतां मला अंतीं पुनः 
सुख दि, आणखी काय चमत्कार पहा ! 
ज्या आपण नवरत्नांच्या माला म्हणून सम- 

जत आलों, त्या शेवटीं गारगाट्यांवे सर 
म्हणन अनुभवान॑ टरत्या, त्यांनीं माया 
हातून बालदहत्त्या घडाबिली-स्वतःच्या पुत्राची 

हत्या धडाविली, आणि ख्रीहत्त्या-संततीहत्त्या 

घडाविण्याचाही प्रसंग आणला, आणि केल््या 
कमोबदल मी आता पश्चात्ताप पावृन थोडीशी 
दुरुस्ती करणार, तो त्यांनीं माश्ीही हृत्त्या कर- 
ण्याचा घाट घातला | 

तें ऐएकून राक्षस अत्यत चकित झाछठा व 
वेब्यासारखा मह्दराजांकडे पाहूँ छागला, 
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उपक्रम. 

माहिती मिठाली असेल, तें कांही सांगतां येत 

नाह; परंतु संगमाच्या परतीरावर जाऊन त्या 

दोघांचीं गुप्त भाषणें झात्या वेछेपासून भागु- 
रायणाची चित्तवात्ति कांहीं चमत्कारिक होऊन 
गेली, आणि चाणक्याविषयीचा त्याचा आदर 
पाहिल््यापेक्षां द्सपट वाढऊा असावा अससें 

दिसलें, चाणक्य एकदां भागरायणाजवत 

भाषण करता ऋरतां सहज म्हणाला होता कीं 

राक्षस हा स्व्राभिनिष्ठ आहे यांत शेका नाहीं: 

परंतु तो सत्यानेष्ठ आद्दे कीं नाहीं याबहल | शत्र त्यासंबंधांत सावव झाला म्हणजे मंग 
शंका आहे. तें चाणक्याचें बोलणें भागुराय- 
णास आतांशा वारवार आठवत असावें, कारण 
त्यानें किती वेढ्यं तरी चाणक्याजवछू असे 
उद्बार काढले कीं, “ आपण म्हणतां तें मला 

अक्षरशः खर॑ वाटत॑, अमात्य स्वामिगिष्ठ आहे, 
सत्यानिष्ठ नाहीं, आणि जो सत्यनिष्ट नाहीं, तो 

सनब्निष्ठठी नाहीं, अर्स म्हणायाला मुर्कवीच प्रत्य- 
वाय नाहीं. तेनन््हां सत्पक्षासार्दी त्याच्याशीं 
कपट केले, तरी हरकत नाहीं. ” 

भागुरायण असें बोलला कीं, चाणक्यास 
मनापासून आनंद होत असे. भागुरायण आपल्या 
हातीं सांपडला, हा आपल्याला केवढा तरी मोठा 'िषाककनन-व 33 +++वननमक॑ीिनीनिनीननी- जपनगगरफगग0ए-रण>-2#3>+-+>>->- 

आधार झाला, सगव्य पुढचा व्यूह ज्या पाया- 

वर रचावयाचा, तो पायाच अतोनात भक्रम 
झाला, आणखी काय पाहिजे ? परंतु पुढील 
उपक्रम जितक्या रछवकर सुरू करावयाचा 

तितक्या लव॒कर भागुरायण करीत नाहीं हैं 
पाहून मात्र चाणक्यास थोडेसें वाईट वाटकें, 
राजनीतीचें तत्त्वच हें कीं, ज्या गोष्ठी घीट- 
पणानें, कुठारप्रहारानें करावयाच्या, त्या कर- 
प्याले कार्मी दिवसगति द्वोऊ देतां कामा नये, 
आपलें गुप्त कारस्थान किती दिवस गुप्त 
राहील, आणि किती दिवस राहणार नाहीं 
याचा नेम नसतोा. व्याचा जॉपय्रेत स्फेाट 
झाठा नाहीं, तोंपयंतब त्यांत सिद्धि येण्याचा 
विशेष संभव असतो. एकदां स्फोट होऊन 

काय राहिलें? मग सिद्धि लाभग्यात्री अर्धी 

आशा सोडावी लागत. हे सवे विचार चाण- 
क्यान भागुरायणालऊा उच्चारूनही दाखबि ले; 
परंतु कपटरचनेनेही परशत्रूला आपल्या 
राज्यांत बोलावण्यासंबधानें अद्यापि भागुराय- 
णास फार शंका होती. परशसत्रूच्या शक्तीचा 

फायदा कछन घेत अयतां व्याचे पाय खोजूं 

नयेत म्हणुन आपण केलेले प्रयत्न सबे ब्यथे 

गेले, तर त्यांत काय राहिलें १ सवेच कार- 

स्थान भलत्या दिशेस जावयाचें, शिवाय, 

चेद्रगुप्ताद्य राज्य देण्यांत धनानदाला दूर कर” 
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ण्याचा प्रसंग आला तरी तें मी करण्याला | इष्ट काये एका क्षणांत झालंच म्हणन सम- 
तयार आहें, असें जरी भागुरायणानें चाण- | जाव॑. आणखी मछा तर अगदीं पक्की खात्नी 

क्यास प्रथम बोलून दाखबिलें होत॑, तरी तें | वाय्ते कीं, आपल्याला तो विचार सबेथा 
आपत्या हातून घडावें अशी त्यावी मनापा- | मान्य होणार, कारण माया रश्टीन त्या विचा- 
सून इच्छा नव्हती, या दोन गोड़ी कशा | राप्रमाण केल्यास सब कांही साधत॑., ?? 

जुब्णब्या याच्या विचारांतच तो असल्यामु« “ सेनापते, ” चाणक्य स्मित करून 
त्याच्या हातून एकदम एक घाव दोन तुकड़े | #हृणतो, “ आपल्या मनांत ग्रेणारे विचार 

असें वतन होईना. जल हें बरें वाटेना, | तसेच कांहीं तरी अमोघ असायचे, याचा 
तथाप ज्याच्या हातून एजाद काय कझन । काय मला अनुभव नाहीं ! काय विचार आला 
ध्यावयाचें त्याला फार नेट छावछा असतां तो | आहे तो त्वरित सांगा. मी वो ऐकायलछा फार 
त्रासून, “ मला कांड्रीच करायच नाहीं., आहे तें 
ठीक आहे, ! अर्स उत्तर देण्याचा संभव असतो, 
एवडयाकरितां ज्याच्या त्याच्या तंत्रानेंच ध्यावें 
असा विचार कछून चाणक्य काठ कंठोत व 

आपल्या इतर उलाढाली चालबीत होता, धना- 
नंदास राज्यावरून दूर करण्याची तर काय, 

परंतु त्याला व त्याच्या इतर सर्व पुत्रांना नष्ठ 
करून टाकशण्याची ज्याचों उत्कट इच्छा, सवे 
नंदांचा उच्छेदर ऋछून चंद्रमुभपाठा मगधदे- 

शाच्या सिंहातनावर बसबीन अशी ज्याची 
प्रतिज्ञा, त्याला कोणताही उपाय किंवा कोण: 

तेंही कृत्य अयोग्य नब्हर्त, योग्य सर आणि 
योग्य साधन हीं दोन एकत्र मिठ्ठालीं, कीं 
कार्य झालेंच, अशा बाण्या चा चाणक्य होता, 
भागुरायण, किती झाड तरी आजपयेत घना- 
नंदाला तो आपला राजा, तो आपला स्वामी 

म्हणन मानीत आला; तेव्हां व्याला एकदम 
दूर करून चंद्रगुपाला सिंहासनावर करसे बसा- 
बावें असे त्याच्या मनांत वारंवारं आल्याखरीज 

राहीना हूँ उब्रडच आहे. 
एके दिवर्श तर त्याच्या मनांत एक्र नवी- 

नच विचार आला व तो विचार चाणक्यास 
फार चांगला वाटेल असे पक्के मनांत वादून॑ तो 
चाणक््याकडे येऊन ८यास म्हणाला, “ मुने 
चाणक्य, मला आज एक विचार सुचला आहे, 
आपल्याला तो पसंत झाला, कीं मम आपले 

उत्सुक झालें आहें, ? 

भागुरायण ते चाणक्याचें भाषण ऐकन 
लागलींच म्हणतो, “' विचार म्हणन एबडाच 

कीं, आपण जे गोप्य मला सांगितर्ल, तें महा- 
राजांच्या कानांवर घालावे. महाराजांच॑ प्रेम-_ 

सबस््व॒ आजकाल मुरादेबोवर आहे, ही गोष्ट 
तर जगद्विब्यातच आह. तेक्हां त्यना दी चंद्र- 

गुप्ताची पीठिका समजत्याबरोबर अर्थातच 
अत्यंत आनंद होऊन ते समात्याला दूर सारून 
याला नव्यानं योवराज्याभिषेक करतील, असं 
झालं म्हणजे परकी लोंकाॉना आंत आणपष्या्च 

कारण ज्ञाहीं, आणि त्यांपासन कदाचित् उत्पन्न 
होगणार भयहीं नाहीं, ” 

भागरायण बोलत असतां चाणक्याच्या 
कपाछ।वर आंग्या चढल्या, त्याच्या शब्रुकुटी 

संकाचल्या व डोछे किंचितू बारीक करून 
त्यानें एकीकड़े पाहिलें, परंतु हें सत्र इतक्या 
थोड्चा अवकाशांत झालें कों, आपल्या वोल- 

ण्याच्या भरांत असलेल्या व आपला विचार 
फार पर्सत आहे असें आपलें आपल्यालाच 

वाटून खुष झालेल्या भागुरायणाच्या तें मुर्छीच 
लक्ष्यंत आलें नाहीं. चाणक्यानेंद्ी त्याचें 

बोलणें संपण्यापूर्वीच इंसतमुख करून व आनन॑- 
दरदर्शक टाठ्यी वाजवून म्हटलें, “ बाहवा ! 
सेनापते, तुम्ही फार नीतिविशारद, हराक्ष- 

ज-+++ अ्ज----+-+-++++“त््न__ --+ - 
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साच्या स्थानीं त॒म्ही पाहिजे होतां असं जें 

मला वाध्वार वाटत॑, तें काय उगीच वाटत ! 
आपलछा विचार फार चांगला. मात्र तो पार 
पाडण्यांत मोठी सावधगिरी ठेविली पाहिजे, हें 
आपण जाणतांच आहां. सावबंगिरी जर का 
नाहीं राहिली, तर भमलरतच कांही तरी व्हायच, 
पण सेनापते, राक्षत या आपल्या कायाछा 
विघ्न आणणार नाहीं अर्स आपत्याला वाटन॑ ४ 
सुमाल्याच्या ठिकार्णी राक्षसाच्री अतानात 
भक्ति, त्याछा दूर सारून राजाने चंद्रगुप्ताला- 
राक्षसाच्या दृष्टी ने वषलाला-रसिंहासनावर बस- 
विले, तर राक्षस स्वस्थपर्ण व स्वसंतोपान 
त्याची सेवा करूं लागेड १ तें जर शक्तथ 
असते, तर प्रथमच त्यान॑ त्याला जगांतून 
नाहांसा करण्याची योजना का केली असती १ 

राक्षसान॑ चंद्रमुमपक्ष न धरण्याठा आणखी 
एक कारण आहे. चंद्रगुप्त सुमाल्यासारखा 
गरीब व मूखे नाहीं. तो आपत्या मताप्रमाणें 
राज्यकारभार करील, आ्णे राजाचं त्याच्या- 

बर प्रेम असब्याप्॒ें राजा व्याचाच पक्ष घरून 
आपलछा उपमर्द करील, अशी भीति राक्षसाला 

वाटल्याश्वरीज राहील काय ? राक्षस स्वामि- 
निष्ठ आह खरा; परंतु आप आत्क कांहीं 
चालत नाहीं अर त्याला दिसू लागल्यावर 
त्याची स्वामिनिष्ठा कोणीकडे जाईल, कीं 
जेथल्या तेथें राहील हैं सांगर्ण मोद॑ कठीण 
आहे. आपल्याला जें, काय मुख्यतः: साधायच 

आहे, तें हैं कीं, राक्षसा महत्त्व कमी व्दावं 
व त्याच्यावदुलऊ महाराजांच्या व जमल्यास 

लोकांच्याही मनांत अप्रीति उत्पन्न व्हाबी, ती 
जॉपयत झाली नाहीं, तॉयत आपले सगद्े 
प्रयत्न व्यर्थ अहित. अंती आपण राक्षसाला 
आपल्या पक्षाल्ला आएंच: परंतु ज्यात्रमाणें 
मी, त्याग्रमाणं सेतापति भागुरायणही पुरा 
नीतिशाखत्रज्ञ स्वामिनिष्ठ आहे अशी राक्षसाचाी 
खात्री झाल्याखेरीज, तो आपत्याला कधींही 

चंद्रगुप्त 

| 

। 
। 
। 

| 
| 

| 

। 

। 
! 
| 
| 

| 

[ प्रकरण 

वश होणार नांहीं, आपल्या नीतिपाटवाची 

व्याठा तरी एकदां थोड़ी चुणुक दिस दया, ” 
चाणक्याचें हें बोलणें ऐकून भागुरायण 

अगदी स्वस्थ बसला, राक्षस आपला बेत 
सिद्धीस जाऊं यावयाचा नाही, आपल कार- 
स्थान चाललें आहि अर्स त्याछा समजतांच तो 
कर्घाददी स्वस्थ बसायाचा नाहीं, तेन्हां तो 
स्वस्थ आहे, तोंपरयंतव आपण कांही तरी यत्न 
करून त्याला चकित करून सोडलें पाहिजे, 
त्याच डोछे अद्यापि उधघडले नाहींत, तोच 

त्याच्या त्या आंघछेषणाबा उपयोग करून घेत- 

ला पाहिजे, अशा अथाचा उपदेश चाणस्यानें 
आजपयत किती वबेद्यां तरी भागुरायणास केला 
हता, व त्याचा त्याच्या मनावर परिंणामही 
बराच झाला होता; परंतु आपण ज॑ करूं तें राज- 

द्रोह्यसारखें हाईइंल काय, अर्थ भागुरायणाच्या 
कोॉंबक्या मनाला मधून मधून वाटून तो 
निराव्या ग्रकारांनें विचार करी, त्यांपेंकोंच वर 
सांगितलेला, त्याचा विचार हाता, आपकें 

बोलण ऐकन भागुरायण स्त्रस्थ व सर्चित 
बसलः, असे पाहून चाणक्याने आणखीही 
पृष्कछ गोड्ी त्याला सांयून त्याच्या मनाची 
अशी खााञ्री करून दिली कों, राक्षसाविषयीं 
लोकांच्या व महाराजांच्याही मनांत अप्रीति- 
निदान संशय तराी उत्पन्न केल्याखेराज, 

आपलें कोणतेंही कारय निर्विश्षपणं तडास 
जाणार नाहीं, तें एकदां तर्डास गेलें स्हृणजे 
मग राक्षसाला आपल्या पक्षाकडे फिरविण्यास, 

निदान त्याला “निराश करून स्वस्थ बसवि- 
ण्यास तरी अडचण पडणार नाहा., चाणक्या- 
च्या बोलण्याची अशी हातोटा ,होंती कीं, हा 

सर्वे विचार चाणक्य"औपल्या मर्नांत भरवून 
देत नाहीं, तर आपला आपव्याला सहजगत्या 
सुचतो आहे अरे भागुरायणास वाटावें; 
आणि सत्या दिवसाच्या त्याच्या भाषणानें 
भागुरायणा व्या मनाचा असा पक्का निश्चय 
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झाला कीं, आपलें कार्य साथण्याला राक्ष- 
साला गोत्यांत घालणें व् त्थामुछें त्याच्या- 
विषयीं राजाच्या व लोकांच्या मनांत संशय 
उत्पन्न करणें अत्यंत अवश्य आहे. आतां 
भागुरायौगाच्या हातून कांद्ठी तरी करविल्या- 
'खेरीज उपयोग नाहीं; त्याला स्वस्थ बसूं 

'दिछें, तर उद्यां कदाचित् दुसरा विचार उत्पन्न 
हाऊन त्याचें चित्त अस्थिर होइल: जें काय 

 करावयीचें त्याचा पहिला प्रस्ताव केला, 
म्हणजे मग व्याला मागें घ्रेतां येणार नाहीं. 

तर आता त्याच्याकडून त्वारेत कायीरेभच 
करावा, असा चागक्यानें निश्चय केला व तो 
छागलॉंच भागुरायणास म्हणतेीः--- 

“ सेनापते, जातो दिवस तो एकच जाता; 

परंतु एक एक करता करतां किती दिवस 
वायां गेले याचा विचार केला म्हणजे एकदम 
आपले डोछे उघडतात, शिवाय आपण जी 
संधि शारधीत असतों, ती संघिद्ती नाहींशी 
होण्याचा संभव असतो: आपत्यासारख्या 
बुद्धिमान पुरुषाछ। विचार हे काय घटको- 
घटकों सुचायचनच आपि त्या विचारांत आ- 

णखी नानाप्रकारवे विचार म॒ुचायचे; पण 

कार्यकत्यां पुरुषानं विच्यरांना कुर्ठे तरी मयादा 
 घाल्दन कायारंभ केला पाहिजे, आपली अनु- 
मति असली, तर मी आजच कार्यारंभ करा- 
यला मुहूत करतो. अमात्याचा अत्यंत अत्यंत 

विश्वास सवक-त्याच्या हेरां वा मुख्य जो हिर- 
ण्यगुप्त तो सुद्धां आतां फुटला आहे. ...... '* 

“ क्रय £ हिरण्यगुप्त फुटछा आहे? ? 
भागुरायण फार आश्चयामें म््येच मःण्प्तो: 
* हिरण्यगप्त , फुटछा म्हणज एक फारच 

उबिलक्षण गोष्ट घह्न अली म्हणायची, तो 
झदणजे अमात्याच्या अगदी विश्वासंतला 
विश्वास्, तो फुटला ? त्याला आपण फोडला १?” 

“ सेनापते, या हलक्या माणसांना फो- 
-डायला तसल्याच प्रकारचों हत्यारं ल्ागतात, 

3६ 
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तीं योजिलीं कीं तेन्हांच काम होत असतं, 

मरादेवीच्या अंतग्रहांतल्या बातम्या काढण्या- 
करितां अमात्यान सुमतिकेला फोडण्य।चा यत्न 

केला, परंतु ती फुटायच्याऐवजी सुमतिकेन 
त्या हिरण्यगुप्तालाच फोडल्ं, तो आतां तिच्या 
आणि त0तिच्याम॒रझें माभ्या असा भजनीं 
लागला आहे कीं, ज्याचं नांव तें ! मी जें 

सांगेन तें सुमतिका त्थाच्याकडून करवील, 
कनक आणि कांता कोणष्या मनुष्याच्या हातून 
काय गोड्टी घडवितील, याचा मुरझछींच नेम 
नाहीं, हिरण्यगुप्ताला सुमतिकेन इतका छुब्घ 
केला आहिे कीं, कांढीं पुसूं नये, कुत््यासारखा 
तो तिच्या जबछ जब असतो [| राक्षसाची 
सब पत्र॑ तो लिहीत असते, आशि राक्षसाची 

| मुद्राही व्याच्याचजवछ असते. पवतेश्वराच्या 

बलन्क । जन लक विजय 32५00 फिलकल ८ पर 

नांवर्च-राक्षसान व्याला छिहिलेलुं-पत्र त्या- 

च्याकट्ूेन तयार करवीन, त्याच्याखालीं 
राक्षसाचरी मंद्राही तोच टठोकून देईल, ततें 

माझ्याकडे लाग्ू, त्याचप्रमाणें तें गुप्तपण्णे 
पर्वेतेश्ववकडे जाईल अशद्याबहलही व्यवस्था मी 
करतों, आपस्या अनुमर्ताचाच काय तो आता 

अवकाश, सनापते, हिरण्यगुप्तासारखी माणसं 
अनुकूल आहत, तोपयतच आपसल्याला हैं 
शक्य अआहि: परंतु तीं एकसारखी अनुकूल 
राहतील असा नेम काय सांगावा ? तेब्हां जें 
काय करायच, तें त्वारिंत कराब॑ त॑ चांगर्लं, 
सुमतिककडन जो दुसरा व्यूह रचवबेला, त्या- 
सुझ राक्षस अगदी अंध झाल। आहे. त्याला 

हाराजांच्या जिवाबर येणास्या काल्पनिक 

संकटाखेरीज व तें निवारण करण्याला उपाय- 
योजना काय कराबे या विचाराखराज दुसरे 
कांहीं दिसत नाहीं, आपल्या या कारस्था- 

नाचा जर का एकवार अणुरेणुमात्र सुगावा 
व्याला छागछा, तर सर्वंच फसेल. तेब्हां, तो 

अंधवा अद्दि तॉपयंतव काय जी अघाडी 
मारायची असेल, ती मारली पाहिजे, हिर- 
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प्यगुप्त आजामतीस तरी निदान आपल्याला 
इतका अनुकूल आदि कीं, आपण सांगू तें पत्र 
लेहून त्यावर राक्षसाच्री मुद्रा ठोकून देईल, 
त्या मुद्रेने युक्त अशी पत्रिका पवतेश्वराकडे 
गेली, म्हणजे मग तो तर काय नुसता आनंद- 
तांडब करू छांगेल, बोला, आज थाप्रमाणें 

सर्व घडबून आणूं ? आपली अनुमति असली, 
आपण जो सत्पक्षानिमान धरला आहि तो जाग्रत 
असला, तर मी पुढला उपक्रम करतों, नाह।- 
पक्षां मी निरपेक्ष ब्राह्यग ! स्वस्थ आपल्या 
आश्रमांत बसेन आणि त्या शंकराच॑ ध्यान 

करीन; पण आपल्या नीतिन्नतच्या घर्मे्डीत 
असणाय्या राक्षसाला तोड देऊन स्वामिनिष्ठा, 

सत्यनिष्ठा व सत्पक्षपात हीं 
ण्याचा प्रसंग आपण वायां जाऊं देऊं नग्रे 
असा माशझ्ना तर मनोदय आहे....” 

८ आया चाणक्या, आपला मनोंदय आदि 
आणि माझा नाहीं काय 2 आपला मी शिष्य, 
“आपण जें सांगाल तें मी आजपासन 
करोन, असं॑ मी आपल्याला त्या दिवशी- 
ज्या दिवशी आपण मा परतरिवर 
नेऊन चंद्रगुप्ताबइल सांग्रितलंत त्याच दिवशीं 
चविनविलं, मनांत नाना विचार येतात ते 

आपल्याजवछ ओकून टाकले म्हणजे वर॑ वाटतं; 
म्हणनच मीं आपल्याजवछ आजही महारा- 

' जांना सव्वे सांगून त्यांना वश करून घेण्याचा 
विचार सांगितला: परंतु त्याला आपण सांगतां 
त्या अडचर्णी आहेत खन्या, आता तो विचा- 

रच सोडूं. आपण काय करणार तें करा, मो 
आपल्या विचाराबांहर अणुभरही नाहीं, ?” 

भागरायण हैं सवे फार आतरतेनें व मनः- 
पृतरक बोलला, तें पाहुन आये चाणक््यास 
फार संतोष झाला व या भागुरायणाच्या मनः- 
स्थितीचा ताबडतोब फायदा पतला तरच 
ठीक, एकदां पाऊल घालन हा पुरुष गुतला 
गला, म्हणजे मग त्याला मार्गे सरतां येणार 

जगास दाखविे- , 

चंद्रग॒प्त- [ प्रकरण 

नाहीं. असा विचार करून त्याच दिवजशीं त्यानें 

हिरण्यगुप्तास बोलावून भागुरायणाच्या देखत 
राक्षसानें लिहिल्यासारखें पवेतेश्वराच्या नांवचें 
पत्र लिहून घेतलें, तें आपत्या एका फार 
विश्वासू अशा मित्राबरोबर-सिद्धाथेकाबरोबरच 
-पवेतेश्वराकडे पाठवन दिलें 

हैं पत्र पाठविल्या दिवसापासून अथातच 

_5ढ का्य होतें आगे काय नाहीं, पवेतेश्वराचें 

राक्षमास उत्तर काय येतें आणि एकंदर 
पुठला प्रकार काय होतो, इकड़े दोधांचें लक्ष्य 
लागलें, पत्रामयें असेंच लिहिलें होतें कीं, 

परञ्नोत्तर पाठवावया्चे झात्यास हैं पत्र घेऊन 

अणाराबरोबरच पाठवार्वे, आपला स्त्रतथ्चा 
दुसरा कोणी हेर पाठवूँ नये. कारण आपकले- 

: कट्टन मजकड़े डर येतात दें अगदीसुद्धां 
कोणास करता कामा नंथर. या गोशी किती 
नाजूक अहित, हैँ आपण जाणतच आहां. मी 
हैं पत्र मुद्दाम एका श्रमणकाबरोबर पांठ- 
वितों आहें, याचा हेतु हाच को, हे बोड्ार्मिक्षु 

वाटेल तेथें जातात, येतात, त्यांचा कांहीं राज्य- 
कारस्थानांत संबंध असेल, आणि ते हेरपणा 
करीत असतील अस॑ कोणास वाटावयाचें सुद्धां 
नाहीं, या सिद्धाथकाखेरीज दुसच्या कोणाबरो- 
बर कांहीं आलें तर तें अगदीं उपयोगी नाहीं 

सिद्धाथक फार विश्वासू आहे, तेब्हां त्याचा 
आपण बिलकुल संशय घेऊं नका ......... ऐ 

पाठविलेल्या जासुदाबदइल व ॒  त्याच्याबरोबर 
पत्रोत्तर वंगैरे पाठवावें अशाबहल स्वच्छपणें : 
लिहून मग पुढें काय लिहावयाचें तें छिहिलें 
होते, यामुलें भागुरायण आतां रोज चाणक्या- : 
कडे येऊन आपढलें पत्र पॉँचलें असेल कारण, . 
पाँचलें असलें, तर पर्वतेश्वर त्याच्याबहुल काय 
म्हणत असेल, त्याला तें से खर वाहन तो 

आपल्या म्हणम्याप्रमाणें लढाई करावयाला 
येइल का नाहीं, आणि अ.पल्या अजमासा 
प्रमाणें आला, तर राक्षसाच्या नांवाचा जिकड़ें: 
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तिकडे बोभाटा करतां येईल कीं नाहीं, वगैरे 
अनेक गोष्टी बोलत असे, आतां एकदां आपण 
समुद्रांत जहाज ढकललें, आता तें कडेला 
लावलेंच पाहिजे, आणि त्यांत आपण न 

बुडतां आपैलें काये तर करून घेतलें पाहिजे, 
अशाविषयीं भागुरायगास साहजिक आभिे- 
मान*उत्पन्न झाला, भागुरायण चाणक्याचा 

एका दृष्टीनें अंकित झाला. 
परंतु चाणक्याला एबढा एकच हेतु साधा- 

वयाचा नब्हता, मुरादेवीकड्टन तिची प्रातैज्ञा- 
नंदराजाल। मारण्याची-खरी करावयाची होती, 
आपणि राक्षसास नेहमीं कांहीना कांहीं तर्री 
चिंतेत निम्न ठेवावयार्च होतें. आपत्यास 
कोणी तरी फसबतों आहिे, अर्से जर त्याला 

एकवार वाटलें आणि तो जाग्रत झाला, तर 
सगक्ा व्यूह ढांसकेल: एवडयाकरितां त्याचें 
मन नेहमीं व्यापत आणि विश्वस्त ठेवणें हैं 
त्याद्या फार अवश्य द्वोतें, मुरादेबीची प्रातिज्ञा 
चाणक्यानें भागुरायणास अद्यापि करूं दिली 

कां आलेों हेँंही समजूं दिलें नब्हतें, चंद्रगुप्त 

वस्तुत: कीण आणि तो आपण येथें कां 

अमात्याच्या गांवींही नाहीं ! रह: 

आणला, हैं भागुरायगास सांगितल्यासेरीज 
भागुरायणला वब्ठबून घेणें शक्यच नब्हतें, मग- 

धराजाचा सेनापति किंवा अमात्य या दोहोंपेकी 
एक तरी आपल्याला अनुकूल झाल्याखेरीज . 

आपल्या व्यूहाचा पाया रचण्यास साधन नाहीं 

हें तो जाणून होता. नंदांचा उत्खात करण्यास 
अमात्य कधीही तयार होणार नाहों, कारण 

तो पक्का स्वामिनिष्ठ, तेन्हां त्याला आपल्या 
बाज़ला वव्ठवन घ्रेण्याची आशा करून या प्रय- 

त्नास लागणें, म्हणजे मगजकछान तहान भाग- 

वेण्यासा्ीं तें प्राप्त करून घेण्याच्या प्रयत्नास 
लागण्यासारखंच होय. तेन्हां चाणक्यानें तो 

विचारद्दी आपल्या मनांत येऊं दिला नाहीं, दोन 
अधिकास्यांत स्पध्चां प्रादभोव करून एकाला 

दुसन्याच्या विरुद्ध उठवेणें हें अगदीं सहज व 

अमाघ साधन होय, तेब्हां तें साथन प्राप्त 
करून ध्यार्वे असा दूरवर विचार करून, आर्णि 

मुरादेवीच्या पुत्राचा पक्ष चेण्यास सेनापति 
फार लवकर सिद्ध होइ हूँ जाणून, त्यानें 

। भागुरायणास वश करून चेण्याचा यत्न केला 
| तो त्याचा यत्न कितपत सिद्धीस भेल्ला हैं 
| वाचकांस माहीत आहिच, 
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अमा त्याच्या गांवींही नाहीं ! 

प्र पल्याविरुद्ध दसरीकडे 
केवें काहूर रचलें 
बुत आह, याचाब- 

७७४३ चान्या अमात्य राक्ष- 

पक सास माद्दितीही नाहीं 

अमात्य अतिशय चतुरस्न खरा, त्याचप्रमाणें 
मोठा जागरूकहदी खरा; परंतु मनुष्यौवर कि- 

3 कम अमल अ अलजअज 

व्येक बषात कोंठनही कांहीं संकट आलें नसलें 

म्दणजे त्यास थोडासा गाफिलपणा थैतों, 
तशाच प्रकारचा गाफिलपणा अगर्दी साह- 
जिकपणें, अगर्दी नकत्त, राक्षसास आला 
होता. त्यास अछीकडे चिंता काय ती एक. 

| घनानंदाच्या वर्तणुकीबइलच होती, धनानंद 
राज्यव्यवस्थकडे पहात नाहीं याचेंद्दी त्याल- 
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इतकें कांहीं वाटत नब्हतें; परंतु तो अश्ञेग्रहर 
-केवछ विलासांत आगणि मुरेच्या मंदिरांत 
अप्ततो, याचें त्यास वाइंट वाटे, कोणत्याही 
पररा जाकड्टन पाटलिपुत्रावर कांहीं संकट ओढ- 
बेल, ही कल्पनासुद्धां त्याचे मनांत आली 
नाहीं. राक्षस कुसमपुरांत जिबंत असतां 
कोणी द्वी परकीय राजा त्या नगराकडे वक्रटृ॑ष्टि 
करून पाहील हैं स्वप्रांससुद्धां आणाबयास 

'नको, असे त्यास पूर्णपर्णे वाटे, त्याचग्रमाणें 
आपण जागरूक असतां पुरांतल्या पुरांत किंवा 
राज्यांतही कोठे कोणी डो्के वर उचलील, 
'किंवा घरांतल्या घरांत कांहीं संकट उपस्थित 
होइल, याचाही क्धी त्यास संभव वाटत नसे 
अशा स्थितींत सुधतिकेनें अगरदी माधम रीतीनें 
त्याच्या कार्नांत जेव्हां सांगितर्ले कीं. मरा- 
देवीकडून राजाच्या जीवाला कांहीं तरी 
अपाय करण्याच्रा खटठाटोप चालला आहे, 

'तैन्हां त्याची चित्तब्रत्ति एकदम कशी उदबुद्ध 
झाली असेल, आर्य रूत्पनाव करावी, त्यांतन 
ता राजाची भेट घेण्यांस गेला असतां त्या 
'दोघांचें जें भाषण झालें, त्यानें तर त्याला 
चांगलेंच घका देऊन जायें केलें. आपण 
'राज।स मुरादेवीच्या कापव्याविषयीं जागृत 
करीत असतां राजा दुसन्याच मंडण्ीचा संशय 
चैतो हैँ पाहून तर त्यास फार आश्षर्य वाट 
परंतु हैं आश्चर्य फार वेछ िकलें नाहीं, आपण 
-काय करतों हैं राजाच्या लक्ष्यांत येऊं नये व 
तो तत्संबंधानें अगदीं अज्ञानांतच राहवा, या 

हेतूनें राजास मरादेबी फसरवीत नसेलना १ व 
आपल्यावरला संशय दुसच्यावर जाऊन त्यथाँ- 

ब्याविषयीं राजाच्या मनांत तिटकारा उत्पन्न 
'व्द्वावा अशासाठों तर तिचा प्रयत्न चाल नसे- 
'लना * जर असेल तर तिजा दया प्रयत्नांत 
'चांगलंच यश आले आहे असें म्हणण्यास हर- 
' कृत नाहीं असेही त्याच्या मनास वादूं लागलें 
आगे त्याकरितां त्यानें तिकडे विशेष लक्ष्य 

। 
| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 
। 

| 

। 

। 
ढ 
। 
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पुरविण्याचें योजिलें, बाकी कोणीकडेही लक्ष्य 
देण्याची जरूर नव्हती, चंद्रगप्त कोण, काय, 
याविषयीं शंका होती, तिचें यथायोग्य निरा- 

करण झालें, चंद्रगुप्त राज्यांत असल्यानें सुमा* 
ल्याला एक प्रकारचा सहाध्यायोच्र होईल, 
किराताधिपतीने इतक्या नम्रपणें आपल्यास 

लिहिलें आहे, तर त्याला दूर करण्याचें कांहीं 
प्रयाजन नाहीं, असू यावें. त्याची चौकशी 
करण्याचें किंवा त्याच्यावर नजर ठेवण्याचें 

म॒ांच प्रयोजन नाहीं, असेंच राक्षसानं मनांत 
ठरविलें आणि लक्ष्य दिल नाहीं., उलट समा- 

ल्याची व चंद्रगप्ताची भत्री जडली, तर त्या- 

पासून पूर्देमार्गे म्लेच्छ लोकांना दंड करण्यास 
सहाय्यच मिकेल, असें त्याच्या मनानें घतलें, 
यामुछें अथातच त्या राजपुत्राकडे त्यानें 
विशेष लक्ष्य परविलें नाहीं. परचक्रार्चे भय 

तर त्याच्या स्वप्रस्वप्नांतरीसुद्धां नाहीं. कुसम- 
पुराकडे बुभुक्षित नेत्रांनी नुसतें पहावयाचें- 
सद्धां कीणा आसमंतांतल्या रांजाला शक््य 
नव्हतें, तेन्हां आता फक्त या मुरेच्या हातून 
राजाला सोडविष्यासाठीच काय तें आपण 
केले पाहिजे, अर त्याच्या मनानें पूण्णपण्े 
चघतलें आणि तेबढ्यासाीं त्यानें आता कांहीं 

तरा उपक्रम करण्याचें ठरविजें 
अमक एक अपाय होत आहे, असें वेदींच 

कब्लें तर उपाययोजना करावी, असा बेत 

करणें फार सोप असतें; परंतु काय उपाय 
काढावा आणि तो अंमलांत कसा आणावा 

त्याचीच मोठी पंचाईइत असते, दुसरी एखादी 
प्रज|जनापेकीं व्यक्ति असती, तर व्यास पँचा- 
इत पडली नसती, त्या माणसाझा धरून 

आणून एकदम चांग़ठें“ झाहून टाकलें किंवा 
कारागुृहांत चार दिवस पाठविलें म्हणजे झालें; 
परंतु था प्रसंगीं >तसें कांहींच करतां येणें शक्य 
नव्हतें, याम॒कें त्यास मोटी चिंता पडली, 

राजाला मुरेंचें किती वेड लागलें आहे, हैं 
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त्यानें प्रत्यक्ष पा€हिलें होतें, तेब्हां तिनें व्याज- 

वर कांहीं तरी मेहनीमंत्र यकला आहे, तो 

काढन टाकण्याचा प्रयत्न करणारा पचाक्षरा 

पहावयाला पाहिजे, अशा विचारांत राक्षस 

असतां सैमांतेका आडी, अशा वा आला. 

हिला आपल्या मुर्खीत ठेवण्णें हैँ काम पहिलें, 
अयें मनांत येऊन त्यानें (तिला तत्काल आंत 
वोलाविलें. तिनें कांहीं तरी नवीन बातमी 
आणली-असेल अशी त्यावी कल्पना होणें 

अगदी साहजिक होतें. सुमतिका आंत आली 
आपणि रीतीप्रमाणें राक्षसास वंदन वंगेरे न 
करितां घातस्या आवाजानें म्हणते, “ आये- 
श्रेण्ठा, माझ संरक्षण करा, माझी आतां घडगत 

नाहीं. 

अमात्य राक्षसास सुमतिकेच्या घाबरण्याचा 
आगि तिच्या त्या कावच्या वावन्या दृश्टि- 
क्षेपांचा कांहींच अथे कब्ेना, पाठीमा्गें लाग- 
लेल्या व्याप्रापासून रक्षण करून चघेण्यासाटीं 

वेलींच्या जादौंत शिरलेली हरिणी ज्याप्रमाणें 
अगदी चकित दृशीनें पाहत राहाते व तिचा 
श्वासोच्छाुस मोठ्यानें चालतो, त्याग्रमार्णेच 
हुबेहूब तिची या वेत्ीं स्थिति झाली होती. 
राक्षसानें तिला “ सुमतिकाबाई, घाबरूं नका. 
काय झालं तें मला सांगा. राक्षसाच्या घरांत 

तुम्ही अगदी सुरक्षित आहां, ” अरे आश्वा- 
सनपर बोलून तिच्याकडे पाहिलें; तथापि त्या 

जणूं काय थरथर कांपणान्या सुमतिकेच्या 
उरांतली धडकी राहिली नाहीं. किती वेढ 

झाला, तरी तिच्या तॉडइन कांही- केल्या शब्द 
उमटेना., तेव्हां इला स्वस्थ बसूं दिल्याखेरीज 
ही उत्तर द्रावयाची नाहों, हैं जाणून अमात्य 
राक्षस नुसता पिच्या च्क्रक्रेड पहात राहिला, 
तिला इतके घाबरण्याच कारण तरी काय 
झालें, आणि ही आपल्याला * रक्षण करा ” 
म्हणते, तें कशावरून, याची त्याला कल्पना 
होईना. थोडा वेठ गेला. सुमातिफा अमत् 

अमात्याच्या गांव गही नाहीं- १२५ 

शांत झाली, आणि म्हणते, “ आयश्रेष्ठा,. 
मार्सी घडगत दिसत नाहीं. माँ आपली 

आपल्या मंदिरांतील बातम्या आपल्याकडे 

थेऊन सांगण्याची कामग्रिरी पतकरली आह, 
हैँ माइ्या स्वामिनीज्या कानावर गेल आहे. 
मग तें कोणी सांग्रितलं असेल, तें असो, एका 
हिरिण्यगप्ताखरोीज आपल्याकडल्या कोणाही 
माणसाशी मी कर्धी बोललें नाई।. आणि 
दिरण्यगुप्त तर कर्घी अस कांहीं बोलणार 

नाहीं. मुरादेवीची आणखी त्याची भेटही 
झालेली नाहीं. मग देवीच्या कानावर ही गोष्ट 
गेली कशी, आणखी ऐन प्रसंगीं-ज्या वेढेला 
संशय यायला नको होता, अशा वेढीं कींहो 
हा संशय आठछा | ही बेर म्हणज अगर्दी'. 

आणीबाणीची वेठ आहे,. देवीन महाराजांचा 
घात करण्याला जी योजना केली आह्े, ती 
मला अगदीं इत्थंभूत कछ्ण्याच्या बेतांत 

होती, अशा वेढोीं हैं बिप्न आलं. मी बाहेर 
जाऊन-आपल्याकडे येरूः ।तेन्या मंदिरांतली 

अगदी इत्यंभूत माहिती देतें, अस तिला 
कब्ललं आदे. आशणि तिने माइया पदरांत माप 
घादन मला चांगली कडक शिक्षा देण्याचा 
निश्चय केला आहे, ती शिक्षा आजच होणार 
असंही पण माइया कानीं आलं आहे, इतर्कच 

नाहीं, तर मला जाब्य्यांत घरण्याकरितां तिन॑ 
काय योजना केली आहे, तीही पण मला 

समजली आहे. म्हशनच मी प्राण बचावन 
पछन आर, महाराजांच्या जिवावर कशा प्रक< 

रान॑ ती अवदसा घाला घालणार याची बित्तं- 
बातमी आता अगदों समजणार, मी देवीला 

गोड बोलून व तिंच्या पुर्ढे पुर्ें कछन तिच्या 
पोटांत शिरणार, तोंच हें असल विप्न आलू, 
आतां काय करावे १ एका स्वामीचा द्रोह करून 
दुसन्यार्ची मनधरणी ज्याने सुरू केली, त्याला 
हा असाच शासनलाभ वब्हायवा, मी जर 

आपल्या आमंत्रणावहून आलें नसतें, आपल्या 



स्वामिनीच्या चुगल्या सांगण्याच॑ नीच काम 
-पतकरले नसते, तर हा प्रसंग मजबर कशाला 

आला असता १ आतां मरादेवी ती. मी जरी 
त्रिभुवनांत कोठेही असलें तरी ती मला 
शोश्ून कादून माझा प्राण घेइलू; तथापि 
तिच्या विरुद्ध आपली सेवा 

- सहजच असे वाटर को, आपल्या 

खेरीज आतां त्राण नाहीं. ” 

“ तुला आतां तुझ्या जीवाची भीति नको, 
ते अगदी निधास्त एस; पण सुमतिके, मद्दा- 
राजांच्या जीवाला जो अपाय केला जाणार 

 आहे, द्याबदल तुला काय कछलं अहे तें 
' थोर्ड सांग तर खरी. सुमतिके, महाराजांचा 
जीव वांचविण्याकरितां उपाय केल्याखरीज 
कस चालणार १ तुला जें काय अघवट कछल 

असेल तेंच मला सांग, मी दुसरी कांहीं 

योजना करीन, ?? 
“ अमात्यराज, महाराजांच्या जीवाकरितां 

मीच पुनः नाहीं का आपला जीव धोक्यांत 
घालणार ? त्यांच्या जीवापेक्षां माझा जीव 
मला अधिक प्रिय आहे असे नाहीं, त्यांच्या 

जीवावर तर आम्ट्ठां प्रजाजनांच्या उच्चा, 

मला अजून इतका उत्साह खाचित आहे कों, 
मी पुनः माझ्या स्वामेनीचा क्रोध शांत करून 
पुनः तिची कृपा संपादीन: परंतु त्यांत हीं 

अशीं बैन्न यरऊं लागलीं, तर काय उपयोग 2 

आपण दुसरी योजना करूं म्हणतां, परंतु 
त्याला अवधि सांपडेल तर ना ? माशी सम- 

जुत-नब्हे माझ्नी खात्री आहे कीं, एक दोन 
'दिवसांतव बह॒शः- ?” इतकें बोलन ती अध्यो 
वाक्यांतच थांबली, व स्पष्टपर्ण दिसतील अशा 

प्रकार तिनें अंगावर शहारे आल्याचा आवि- 
भोव केला 

राक्षसानें तो आविभाव पाहन मोठ्या चिंतां- 
युक्त आत्सुक्यानें तिला म्हटलें, 'काय, काय? 
एक दोन दिवसांतव काय १ ”” 

“काय सांगूं. आयैश्रेष्ठा, ही मुरादेवी वेध- 

चरणा- 

पतकरल्याम॒छे | 

| स्थिति येण्याच्यापर्बीच जर विन्न आहीं 

[ प्रकरण २० वें, ] 

व्यासाठीं जशी काय उत्सुक झाली आहिे. 
एखादी उपवर कुमारी विवाहासाीसुद्धां इतकी 
उत्सुक होत नसेल, अशी उत्सुकता मुरा- 
देवीला वेघव्यासादीं वाटत आहे, ?? 

' क्राय, हणतेस तरी काय *' सुमातिके, 
अशीं अधेवट बोलणीं वोले नको. स्पष्ट बोल.?” 

“ काय स्पष्ट वोलूं ? स्पष्ट बोलण्याजोगी 

तर 
स्पष्ट बॉल कशों १ ? 

“ मुमातिके, महाराजांच्या ठिकाणीं जर 
तझी खरी खरी भाक्ति आह, तर काय वाटिल 
तें होंऊ दे, त॑ पनः परत जा, आपतल्या स्वामि 
नीच्या क्राधाची शांति कर आणि पुनः तिच्था 
विश्वासांत शिरून काय भयंकर प्रकार आहे 
तो मला सांग, ? 

सुमातिका पुनः घाबरल्या आवाजानें म्हणते, 

“आर्या, आपण म्हणतां त्याप्रमाणें मी जाईन; 
पण आतां इतक॑ करायला अवधि जआाहहे को्ें, 
जें काय भयंकर व्हायचं तें दोन तीन दिवसांतच 

द्वाणार, मी गलें, तर मी पुनः चगल्या करीन 
अशा समजुतीन मला लागलींच कारागहां 

टाकतील, कषों साॉडणार नाहीत, आपल्याला 

जर कांहीं उपाय करायचा असेल तर तो त्वॉरि- 
तच झाला पाहिजे, म्हणून मी आपल्याकड़े 
आलें, कांहीं तरी भयंकर प्रकार होणार हैं 
मार्ग सांगितरुंच होत॑. आतां तें सार॑ अगदीं 
जवछ आल आहे इतक॑ सांगायला तरी मी 

आलें हेंच माझ देव, ” 
ही असें थरसाडीचें भाषण करते आहे तरी 

कां, हैं राक्षसास समजेना, आली ती घाबरी- 
घाबरीशाीच येऊन, “रक्षण करा, रक्षण करा”! 
असे म्हणत आली, एढें हिरण्थगप्तामुलें हें सवे 
झाल अस म्हण लागली, नंतर आपण परत 
जाऊं, जीव घ्रोक््यांत घालूँ असेही म्हणूं 
लागली, जा म्हणून सांगितलें, तर कांकू करते 
तेव्हां खरा प्रकार तरी काय, अर वाहन 
राक्षस विंचारांत पडला, 
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अम ्यानें 

सं मातिका याश्रमार्णे राक्ष- 

साच्या मनाची चल- 

, बिचल कहून टाकांत 

>> होती. राजाच्या जावा- 
5 वर कांहीं तरी मोटे 

संकट येत आहे, आपि तें स्वतः मुरादेवीच 

आणीत आहे; शिवाय तें अगदों लवकर एक 

दोन दिवसांतच येणार, इतकें नुसतें कछून काय 
उपयोग 2 कांहीं तरी नक्की बातमी पाहिजे- 
मोघम बातम्यांत अर्थ काय ? असे वाहन तो 
एकसारखा तिला प्रश्न विचारीत होता. आणि 

ती अगदीं भांबावल्या-घावरल्यासारखी होऊन 
कांहीं तरीं उत्तरें देत होती, आपण इतके दूर- 

दर्शी, मोठे मुत्सद्द, सगठ्या त्रिभवनांत कोर्े 
काय चालले आह त्याच्याबदल बातम्या आण- 
बून जिकडे तिकडे वंदोब॒८त करण्याच्या खटा- 

टोपांत आपण नेह।ं दंग होऊन गेलेलों 

असतों, आणि आज आपश्या राजाच्या जीवा- 
वर कांहीं तरी संकट येणार हें धडघडीत 
दिसत असून त्याच्यासंवंधा्ची कांहीं माहिती 
आपगणाला जलागूं नये किंवा आपण कांहीं कर- 
प्याला असमथे व्हावें, हें मनांत येऊन अमात्य 
फारच विषादला, त्याला कांहीं सुचेना. शेवर्टी 
त्यानें निराश द्ोऊन सुमातिकेस म्हटलें, “ सुम- 

तिके, तें कसंही असो, "आपल्या स्वामीच्या 
जीवाकारितां तूं आपला जीव 3 घांला- 

यला मांग पुढे पाहूं नकोस, घाटेल तें कर, 
'परंतु काय आद्दे आणि काय चाललं आहे, 

काय केलें ? 

याचा तपास करून मला कब्ववायला थे, अग- 

दोंतुद्धां यावेदों मार्गेपर्ड करूं नको, तुझ्या 

जाबा्च संरक्षण होईल, अशाबहइल मी काछ- 
जी घेइन: परत हैं सगछ अधवट ठेऊ नको 

जा कशा. 

“ अमात्यराज, आपण आज्ञा करता, तर 

मी जाईन. पण काय जी बातमी मला लांगिल 
मी सांगायला मी परत येटून अपा भर॑बसा नाहीं 

मुरादेवीला माश्याबहल पका संशय आला आह. 
तो संशय ती बोलन दाखवायची नाहीं; पण 

ती तिच्या दृष्टीस पडतांक्षणीच ती मला जीव 
मारील, कीं कोर्ठे कोन टाकील याचा नेम 
नाहीं, तेव्हां माझ॑ आपण ऐकाल- मीं यः- 
काश्वत् दासीन आपतल्याला कांद्दीं युक्ति सचवाबी 
अस॑ नाहीं: लद्ठान तोंडीं मोठा घांस घेतल्या- 
प्रमाणेंच होणार आहे; परंतु आतां दुसरा 
उपाय नाहीं म्हणन आपली सुचवितें कीं, 
आपण पुनः एकदां कांहीं तरी निर्मित कादून 

महाराजांच्या दशनाला जाब॑ आणि स्पष्टपर्णे 
बोलून किंवा दुसरी कांहीं तरी युक्ति करून 

टांना त्या महालांतून काढून न्यावं, तेंदी जर 
आजच्या आज किंवा फार झाले तर उचद्यां 

सध्याकावठ्च्या आंत झाल॑ तर ठीक, मग 

महाराजांचा जीव बचावला अर्स समजावं, 
पण उद्यांची संध्याकाठ उलटली को मग 

कांहीं आपतल्या द्वातीं राहणार नाहीं, हैँ आपण 
ध्यानांत धरात्र. महाराज मुरादेवीच्या रंग- 

महालांतून निधून गेले, तरच आतां कांहीं 
| त्यांचा जीव सुरक्षित राहण्याचा संभव आदि. 
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नाहीं तर आपत्या या पाटलिपत्राला अनाथ 

होण्याची पारी आली म्हणून समजावं, दुसरं 
झाय मी आता आपत्याला सुचवूं ? आपण 
आज्ञा करतांच आहां तर आतां मी जाऊन 

आणखी कांदीं बातमी लागली तर पहातें; 
पण मी आता परत येईन आणखी आप- 

ल्याला कांहीं सांयगूं शकेन अर्स मठा तर 
कांदठीं वाटत नाहीं, याउप्पर माझ नशीब [| ”? 

सुमतिका काय बोलते अहि इकडे राक्ष- 
साचें लक्ष्य पूर्णप्णे हातें असे दिसले नाहीं, 
ती वर सांग्रितलेलें भाषण करून तडक निधृ- 
नच गेली, अमात्यास नुसतें जातें म्हृणून 
सुद्धां तिनें सांगितरले नाहीं. राक्षसाचें मन अर्ध 
स्वतःच्या विचारांत आणि अर्ध सुमतिका 
काय बालत होती तिकड़े होतें. तेब्दां ती 
आपके बोलणें थांबबून तेथून निधून गेली हें 
लक्ष्यांत येण्यालाच त्याला थोडासा वेढछ 
लागला; परंतु तें लक्ष्यांत येण्याबरोबर त्याला 
तिच्या एकाएकों न विचारतां न सवरतां 

निघून जाण्याबदल आश्चर्य वाटलें आणि त्यानें 
एकदम द्वारपालास हांक मारून सुमतिका 

गेली काय, म्हणून विचारलें, होय म्हणून 
उत्तर येतांच अधिक कांहीं न बोलतां तो 
आपल्याला विचारांत निमम्न ज्ञाला, 

आपल्या या आजपर्यत सुखी म्हणन नाणा- 
वलेल्या मगधराज्यावर कांहीं तरी संकट 

येणार अर्से एकाएकी त्यास वाह लागलें, 

नंदवंश उत्तम प्रकारें रहावा म्हण्न आपण 
शुद्री-इषली राजमहिषी होऊं दिली नाहीं, 
राजापासून तिच्या पोर्टी पुत्र उत्तन्न झाठा 
असतांद्वी तो पुढमागें या शुद्ध वंशाच्या गादी- 
वर बेल, म्हणुन त्याचा नाश द्वोईल अशी 
तजबीज केली, त्याच पोराची माता, तीच 
दइृपली आज शजाचा निःश्वास होऊन बसून 
आपह्यासद्दी जड झाली आह, आपलें आणि 
राजाबे कार वेछ भाषण तर राहूंच या, पण 

चंदरगुप्त. 

-+-++ ०. 

[ प्रकरण: 

त्यार्चें दशन सुद्धां होऊं देईना., इतका प्रकार 
झाला असूनही अजून आपल्या ह्ातून कांहीं 

उपाय्योजना द्वोत नाहीं ही सगव्य्यांत बिल- 
क्षण गोष्ट आहे, पण काय करावें? परवां 
महाराजांच दशन घेण्याला युक्ति योजली कीं, 
परचक्र थेण्याचा संभव आहे, तेव्हां एकवार 
भेठ ध्यावी, त्याप्रमाणं भेठ झाली, पण आता 
काय करावें म्हणजे पुनः आपली भेट होईल : 
भेट घेऊन स्पष्टपणें सांगून त्यांस सादध रहा- 
प्याबहूल विनबीव पण भेट तर झाली 
पाहिजे, मुख्य अमात्य आणि राजा यांच्या 
भेटाला देखील ज्या राज्यांत अड्चण पहूँ: 
लागली, व्या राज्यानें आता नष्टचयेत्र ओढ- 
बलें, असो; पण आपण आपसल्याकड्टन जें 

कांहीं हेईल तें करन सोडावें, असे म्हणन 
राक्षय उठला व एकदम त्यानें एक पत्र 
लिहून महाराजांकडे आपल्या एका अत्यंत 

विश्वासाच्या माणसाबरोबर तें मुरादेवीच्या 
महालांत पाठविलें, 

काय चमत्कार असेल तो असो: राक्ष- 
साचें पत्र थतांक्षणीच तें महाराजांपर्यत जा- 
ऊन पोहोंचण्याची जणूं काय तेथें पुैव्यवस्थाच 
केलेली होती. तें पत्र लागलींच महाराजांचे 

हातीं गेलें, मुरादेवी तेथें बसलेलीच हे।ती, 
महाराजांनीं तें पत्र फोडून वाचण्याला सुरु- 
वात केल्याबरोबर तिनें त्यांस म्हटलें, “ को-- 
णाचे एवर्ढ जरूरीच पत्र ? ?? 

राजाः:-अमात्य राक्षसाचं आहे. 
देवी:-असात्यराजांचीं अलीकडे फार फार' 

पत्र यायला लागर्ली | प्रद्यक्ष भेटीला येण्याचा 

कंटाव्य येऊं लागला आहे वाटत॑ त्यांना ? 

माइयावर आपलू॑ जुडी प्रेम पुनः जडलं, तरीं 
त्यांचा द्वेष कांहीं कमी होत नाहों, मास्या 
अंतःपुरांत येण्युचे प्रसंग टाछावे म्हणून पत्र 
लिहिण्याची युक्ति काढली वाटत ! 

राजाः-प्रत्यक्ष आर, तर गांठ पडायला 
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अडचंण पड़ते, दाद लागत नाही, असं त्याव : 

म्हणर्ग दिसत आहे, 
देंबी मुराः-अमात्यांची दाद लागत नाहीं १ 

अमात्यानें काय केले ! 

मनांत येभ्याच नसलू म्हणजे वाटतील त्या : 

सबबी काढता येतात, बर॑ पण लिहून विचा- 
रलं आहईे तरीं काय 2 

० रीजा:-पुनः एकव्रार अगदीं णक्रांतीं भेट 
ब्हाबी, फार मार राजकारण आहिे, तर आशज्ञा 
ब्ह्यबी *अर्स लिटिलंे आहे. 

देवी मुरा:-माग्ंच राजक'रण असेल, 
आता कोणत॑ परचक्र येणार म्हणन सांगणार 

आहेत १ ते माठे स्थार्मिभक्त, याम॒छें आपल्या 
सुराक्षितपणाविषयी सला वाटते त्यांना नहमीं 
संशय येता, मी कांहों तरी आपल्या जी- 

वाला करीन असा तर नाहींना त्यांना संशय ' 
येत १ मला की नाहीं, के तें कांहीं 

सांगतां यत नाहीं, परंतु आतांशा असे 
बह 

बाद लागले आदहे कीं, मास्याच्विषयीं 

त्यांच्या मनांत भलताच संशय आ।लेला भाहे. 
मा त्णश भानगडीत पडत नाहीं., आपल्या 
पायांखरीज दुसन्या कशाकडे लक्ष्य यायला 

मला अगदी बे&च होत नाहीं आणि इच्छाही 
नाई. नाहीं तर त्यांच्या मनांत काय आह, 
आणसी काय नाहां हैं सगछ॑ काढरूं असत॑: 
परनु आपके मन जोपयेत मास्यासंबंधान॑ 
अगदी निर्मछ आहे, तोंपयेत मी अगदीं निः- 
शंक आहे. दुसत्या कोणारा माह्याबदल 
काय संशय आहे आणखी कोण माइयाबदुल 

काय म्हणत॑, यावहुऊची चोकशी करण्याचा 

किंवा दुसरा कसला विचारसुद्धां माइया मनांत 
येत नाहीं. आपल्या चरणांच्या आधाराबर मी 
अगदों निःशंक, निरभय-श्चाणखी निश्चित आहें 
बरे पण अमाट्यांनीं एवढं लिहिलं आदे तरी 
काय ? | 

राजा:--ऋांहीं फार महत्त्वाच राजकारण 
आहे, तर कृपा करून पुनः एकदां जितक्या 

५७ 
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लरित द्वोाइल तितक््या त्वारित दरशैन ध्यावं, 
| आणखी विनंति करान त्याप्रमारण ऐकून ध्याबं, 

| असे लिहिडे आद, दुसर॑ काय १ मला तर 
आतां तुझ्याखरोीज एक क्षणभरही हात नाहों, 

आणखी यांचीं हीं राजकारणं निषरतात. 
सुमाल्य आहे, त्याच्या नांवानं तुम्दाला काय 
वाटेल तें कशा, मीं बाबांप्रमाणें राज्यकारभार 

टाकून अरण्यवास करायाला गले आहें असे 
समज ! अस सांगितर तर तें कांही त्यांन 

मानवत नाहों, तेग्हा काय कराबे १ 
देवी मुराः---आयपुत्रा, माह्याकरितां 

आप राजका् रूद्रीं किंवा मास्यामें 
आपण राजकायोंकडे दुलैक्ष्य करतां असे 
प्रजाजनांना वाटणं हैं अगदी चांगर्ल नाहीं. 

तस एकदां त्यांना वाट लागू, महणज माझा 
द्वेष सबेच लोक करू छागतील, आजमित्तीला 

अमात्यासारख्या थाड्यांनाच काय माशझ्ना द्वेष 
असेल तो असल; पण मोठमोठ्या राज- 

| कारणांकरितां नेट दा, अर म्हुटर् असतांहीं 

आपण माझया नादीं छागल्याकऋारणान॑ भेट 
सुद्धां चत नाहां अस कोणाला बाएं नये. तर 
आपण त्यांना अगदी अवश्य बोलाबून आणन 
काय त्यांच सांगर्ण असेल तें ऐकून ध्याबं, 

राजा:--उगीच असेरः कांढीं तरी, 

आणखी कांही महत्वाच असलंच तर तें पत्र- 
द्वारान नाहीं का त्यांना मा कब्व्बतां येणार १ 

त॑ कांहीं नादीं, मांत्याला लिंहितोंकीं 4 

छे ,छे, छे, आयपुत्रा, ” मुरादेबी 
लागलाच त्यास म्हणते; ““ अस आपण करू 

४५ 

नका. आपत्या मनांत नंसरे तरा मी विन- 

बितें मदणून आपण त्यांना भट द्यावी आपणि 

शांतपणारन त्यांच॑ बाय म्हणर्ण "असल तें 
ऐकून घेऊन राजकारणांत रूक्ष्य घालावं., 
अमक््या राज्यांतला राज़ा राजकारणांत पद्दा- 

ही नाहीँ, असं एकदां जर का कोणा पर- 
राजाला कब्धलं, तर न जाणों खरोखरीच 
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सकट आदढ्वायचे, एवक्याकरितां इथ राषुनच 

का होइना , पण आपण अमात्यांना वार॑वार 

बोलावन राजक'रणांत मन घालीत जावे 

माझा आ।ग्रहार्ची विनति एवडॉच को, आपण 

अथन कोर्ट जाऊं नये, मठा आपल्या जांबाची 

फार चिंता आह. बाहेर शत्रु फार आहैेत, 

अपूप म्हणून काय पाठविल होत॑ ते आपण 

प्रत्यक्षतर पाहिलं म्हणन प्वढी विनात, अपूप 

याठवन येथव्या येथें कही साधल नाहां, भी 

अतिशय जागरूक, कत्रीं फसायचा नाहा 

लेंग्हां आता आपल्याला यथून दुसरीकड के ये 

तरो नण्याचा प्रयत्न होणार हैं उघड आहे ।$ 

तेन्हां तेवढ आपण संभारठाव॑ आणखा तब 

संभावण्या “रितां माइ्या जीवाच॑ काय वाटेल 

तें झाल॑ तरी मी करीन. आयेपुत्रा, आपण 

सरक्षित तरच माझ वंभव, आपल्या जिवाला 

जर कांहीं झालं, तर माझी काय दुःस्थिति 

हाईल कांहा सांगवत नाहों. मला मान शत्रु 

ज्बंतपर्णी जाव्यतील कीं गिधाडाकट्टन टोड- 

तोड़न खाववतील कांहीं सांगवत नाहा 

राजा:--दवी मर, हैं काय तिस ! 

इतका विलक्षण अनुभव आला असून, भी 

बेसावधपणें कोर्टेही जाइना कसा १ मी जा- 

णार नाहा. मला ज्यांचा संशय आहे, त्यॉना 

मी आता बोलावन आणन देहांत शासन केलं 

असतं; पण तूं अतिशय कॉमल हृदयाची 

एव्हां कांहीं करू नक्रा, घाइन काहा करणें 

चांगल नाहीं, असं म्हणून माझे निवारण कर- 

तेस म्हणूनच केवछ मी तसं - करीत नाहा- 

नाहीं तर केब्हांच मी त्याबइल यथायोग्य 

शांसनं करून टाकर्लीं असतोीं, बरं, मग काय 

महणतेस ? अमात्याना बोलावून आएून त्यांचे 

म्हणर्ण काय तें एकून ध्यावं? ठाक आहें. कीण 

आहरे तिकड़े 2 अमाांचा कोण म!णूस आहे 

त्याला म्हणावं, अमात्यांता सांग का, आपण 

याबं, #, आपल्याला भेटयला सिद्ध आहें. 

[ प्रकरण 

अमात्यांचं पत्र घेऊन आलेला दृत परत 

तोंडी निरोप घेऊन गला. थोड्थया वेल्कनें 

अमास्यांची खारी आली. महाराजांनीं त्यांचें 

योग्य स्वागत केलें आणि नंतर त्यांस “ स्व 
व्यवस्था ठांक आहेना * म्हणून “विचारलें. 

तेन्हां राक्षसानें उचित उत्तरें दीं, व मग 

हछनच म्हटलें, “ मद्दाराज, एक उजिज्ञाप्त करा- 

यर्चा आहे, ती कृपा करून ऐकून घेतलो 

तर...... हे हि 

“ हो, ही, ” राजा घनानंद एकदम 
मध्येंच म्हणाला, “ कांहीं आढवढे न घेतां 

एकदम काय आपल्याला बोलायचं असेल तें 
बोलावे. संकोच का धरतां ? माझीच आव* 

इ्यकता ज्या राजकार्यात असेल, तें ऐक्न 

ध्यायला माइ्याकड्टन मुठींच हयगय होणार 

नाहीं; परंतु माइ्यावांचून जें द्वोइल, तें मात्र 

उगगीच मजपर्यत आएं नये, बोला काय 
तम्हांला बोलायच असेल ते, ” 

“ महाराज ; ” राक्षस त्यावर म्हणाला, 

“ विज्नप्ति म्हणून एवटीच कों, आपण शाज- 

समेत येत नाहीं, कांहीं राज्यकार्भार पहात 

नाहीं, यामुर्ें मगधदेशाच्या शर््नूंना असे वाटा- 
यला लागले आहे कीं, या राज्यांत आता 
अंदाधुंदी सुरू झाली आहे. लोकांतही अशाच 

प्रकारया समज आहे. करितां कृपा करून 

आपजण प्रत्यहीं आपल्या प्रजाजनांच्या दृष्टीस 

एकवार तरी पड़न त्यांचीं काय गाएहाणीं 

असतील तीं ऐकून ध्यावीं., आज आणि उदः 

$क मुहूर्त फार उत्तम आद्वित, करितां उद- 

ईक किंवा आज आपला मनादय झाला, तर 
फारच उत्तम-आपण राजसभेंत-निदान त्या 

सभागहांत असणाह््या आपत्या सिंहासनावर 

दोन घटिकांपयत येऊन बसावं, म्दृणजे सववे 

कांहीं ठीक होंगार आह, ?” 
राक्षसाच्या मनांतन महाराजा बनाधंदानें 

क्रसेही करून अल्पकाठ्पयत तरी एक दोन 

€ 
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दिवसांत था मुरादेत्रीच्या रंगमहालांतून बाहेर 
पडावें म्हर्णन पुठढली सबे कांहीं व्यवस्था 
होणार आहे असें येऊन त्यानें हा वरील 
बहाणा कला होता, तो साध्य झाला तर ठीक, 

नाहों तर दुसरी युक्ति करतां येईल ;परंतु राजास 
या मद्रालाच्या बाहेर काढुन एकवार राजक्षभेंत 
लेले, म्हणज मग पुढलें काय ते बोल्ण्यालाही 
ठीक पडेल अश्हों त्यास वाटरलें, राजानें त्यार्च 
तें बॉलणें ऐकतांच हास्य केलें आगे म्हटलें, 
“ मी आपला र/ाज्यकारभार तुम्हांवर आणि 
सुमाल्यावर टाकून स्वस्थ विश्रांति घेण्यासाठों 
बसला असतां तुम्ही अशा बारीकसारीक गोष्टीं- 

करितां मला त्रास देतां तेन््हां काय म्हणाबं ? 
तुम्दाला मीं कर्थीच सांगितरुूं कीं, अगदों 

महत्त्वाचच कार्य असल तर तुम्ही मला आस 
दायला या, नाहपेक्षां तिकडच्या तिकडेच 
तुम्ही आपली व्यवस्था लावा. आता तुमष्या 
म्हणण्याप्रमाणें रोज राजसभेत येऊन बस- 
ण्याच मला कांहीं जुठायचं नाहीं, मला आतां 
स्वस्थपणा पाहिजे, ?” 

महाराज, आपल्याला स्वस्थपणा पाक 

मुरादवाच कारस्थान- १३१ 

हें हा आपला सेवक जाणशन आहे. स्वस्थपणा 
आपण अवश्य ध्यावा: परंतु दिविसांतुन एक- 
वार दोन घटिका कृपा कहून आपण राज- 
समेंत आत्यान फार मोर्ठ काये होण.र आहि. 
म्दणून आपल्याला विज्ञप्ति केछी. निदान आपण 

उदश्क तरी यावे, ? 
“ अमात्यश्रष्ठाि, आपण म्हृणतांच, तर 

मी उद्यां येण्याचा विचार करीन; परंतु वारं- 
वार किंता प्रत्यहीं यण्याचा आता मला ताप नको. 
मी श्रिये मुरंठा विचारून संगयून पठववन, ?! 

इतक्यांत आड बसलेली मुरादेव॑ मोठ्यानें 
म्हणते, “ राजकार्य त मी कशी आड येईन £ 
आपण उद्यांच काय, परतु प्रत्यदीं आपल्या 
कार्याकड़े लक्ष्य पुरवाब अर कितादां तरी भीं 
सांग्ित्लं आहे. ?” 

तें एकून राजा हंसलाब म्दृण तो, तो, “ आहे 

बोआ अनुज्ञा, तर आता उद्यां खचित येतों, ? 

तें ऐकन राक्षस आनंदला; परंतु दुसरे 

दिवशीं राक्षसास आनदाला कारण झाल्लें कीं 
दःखाला कारण झार्ले त॑ पढ़ कछेल ! 

प्रकरण २२ व्. 

म॒रादेवीचें कारस्थान. 

(6 आ विनंतीला मान 
दऊन राजान उद् 

मान्य केलें हैं फा हून 

अजत्य राक्षसास अ- 

त्येत आनंद झाला, राजा धनानदास एक- 

वार त्या मुरादेवीच्या अंतरंगांतून बहैर 

। 
॥|' 
| 
| 

काढलें, म्हणजे आपल्या पढील कायीचा 

मोठाच भाग झांला, मरादेबीपासन दर झालेला 

राजा क्षणमर जर। आपल्याला एकांतों भटला 

: तरी त्याच्याजवकछ आपतल्या वक्तृत्वशैक्तीचा उप- 
| याग करून, किंवा त्याच्या;ढ अतानात मह- 

त््वाचीं कामें ठेवून आपण त्यास कांद्ा काछ- 

पर्यंत मुरादेवीच्या अंतःपुरांत जाऊं दणार 
नाढं, आणि जोंपयत ता असा दूर राह्मर, 



तोंपयेत त्याच्या कानीं मुरादेवीच्या विरुद्ध 
गोष्टी भरवून त्यानें तिकड़े पुनः जाऊंच नये 
अशी तजवाजही करूं, अशी राक्षसास मोटी 
उमेद होती, राजाने राजसभेंत अपष्याचें 
कवूल केलें, हैँ अर्थ अधिक कम झालें असे 
टन तो फार उन्हद्तत झाला, व्यास 

आपण फार मोढे काये केले अर वाटल, 

राक्षस उठून गेल्यानंतर मुरादेवी मोठ्या 

प्रेमान- हंसत व डोछ मरहीत राजाजबछ आला 
व म्हणते, ' काय बाई तरी चमत्कार एस्ाद्याला 
वाल कीं, जस॑ कांही मीच आपल्याला इथुन 

बाहेर जाऊं देत नाहीं, राजकार्य करायला- 
सुद्धां जाऊं नका, अस॑ का मी म्हणतें १ 

लाकांचा असा समज झालछ। आहे, आणखी 
लोक अस म्हणतात, हैं माह्या कानींही पण 

आलं आहे. ”” 
“ लोक सीट का बोलतात ? ” राजानें 

माक्या प्रमान तिच्या त्या सुंदर व केतकी 

बणे कपोलछाला बोटार्ने प्रहार करून हास्य 
करीत म्हटलें, 

त्या राजाच्या प्रेमप्रहाराने आन॑दित होऊन 

परंतु मिथ्या ऋ दाखवन नेत्रकट्क्ष फेंकीत 
भुंवया आकुंचित कछन मुरादेवी म्हणते, 

» आपजसद्धा असच का म्हगायला लागलां 2 

मग वाई छोक म्दृणतील, तर त्यांत नवलु 

, काय ? काय, मीं आपतल्याला राजसमेंत जाऊं 

नका म्हणतें ? राजकायाकड़े पाट्ट नका म्हणतें ? 
मीं अस कधा म्हटलें ? ?! 

४ एकदां सोडन दहादां म्हटलस, एकदांच 

इटल असतंस तर अमक वेणछों म्हटऊंस 

म्हणून चटकन साँगितल असते, पण दहादां 

नाहीं, असंख्य वढ्ां जें माषण झालं, त्याची 

वेझ काय सांगायची अहि १ ?” 

मुरादेवीनें तें ऐकून जाघध्तीच आविभाव 
करून म्हटलें, “ बरं, सांगितलं; आपण बाहेर 
जाएं मला फोर धाक्याच वाटत म्हणुन मीं 

४ चंद्रगुप्त- 

। ण्याच्याएवर्जी 

[ प्रकरण 

देटजं, आणखी जोंपर्यत माइ्या श्रेतांवररीचा 
मत्य कशामुब् झ,ला हैं माश्या मनातृन गेल 

हीं, तोॉपयेत मऊछा असे वाटणारच, अमाध्य- 
राजांच्या मनांत कांदीं सुद्धां नसेल: पण इतर 

मंडी खाबित आपत्या जीवाला कांद्वीना 
कांहीं तरी अपाय करण्याच्या योजनेंत आहित, 
असं मला पक्र पक्र वाटते, अश्चा स्क्तींत 
आपल्याला ... ... 

परंतु मुरादिवाचा कंठ इतका दाटन आल्यः 

आणखा डो० इतके भरून आलि की, तिचया- 
नें पुर्दे बोलबघचना, युमातिका जबबद्भ्य पली- 
कड़े उभी होती. ती तें पादून एकदम म्हणेते, 
“ बाइसाहब, द॑ काय हें 8 आपण ज्या 

स्थितीत आहांत, त्या स्वि्तीव आता की 

रहूँ नथे, आनंदित असावं, असं कारूच धात्रे- 
बकेन सांगितलूना | आण्खा आपण. आज 

आपल्याच मुखान तो आनंदाचा प्रकार महा- 

राजांच्या कानीं घालणार होतांना ? तो ऐकला 
म्हणजे महाराजांना किर्ता आनंद हाइलः ! ?” 

“८ मुमातके, तुला कार्णा मर्षे बोलायला: 

सा्गितल ? भारी वाई चावट तू ! ?? 

“ बाइसाहेब, एकादां आनदाचा प्रकार 

झाला, तो महाराजांच्या चरणापाशी निवदन 
करण्याची आगठवण कली, तर त्यांत चावट- 

पणा तो काय झाला १ अनू असा खरा खरा 

चावटपणा जर केला, तर मद्दाराज रागाव 

मलछा गारबाऊा बरक्षीसचः 

देतील, ? 

“ मुमतिके, गप्प वेस म्हटर्ंना ? किती 
बाहोचकपगा करश।[ल [! 7“, मुरादेवा चारून 

राजाकडे नेत्रकटाद्ी फकरात व तजनी ( आंग- 
'ट्याजवब्चें | ट ) नाकावर ठेवून तिला दटा- 
बीत म्हगाली, तेन्हां ती लुब्री पनः छाणते, 
“४ मो एक गप्प बन: परंतु है क्षणोक्षणी 

पांडर होत चालललें गाल, आणखा आतांशाः 
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आपल्याला येत चालललें आलस्य, आणखां तूं तें सांगितल्याखेरीज माझ॑ कधी समाधान 
६2१ हों नाहीं का महाराजांना सांगणार 2 

दम घर दा, तुझआ ता खबलब करणारी 

जीसच कापून टाकतें ......... ” असे 
'म्हणन केवी मुरा कृत्रिम क्रोधानं समतिकेन्या 
अंग्रावर चार करण्थास उठली, तेब्हां राजानें | 
'तिल़ा मार्ग ओदून द्यटर्लें, * सुमातिके, कायग 

आहे हा तुमचा बाद 2 माझ्यापासून ही 
काय ल्यवूं पहाते आहे १ ?' 

“ महाराज, ” सुमतिका फार आनंदानें व 
ग्रेमाच्या आविभाबानें म्हणाली, 'आम्हों जरी 
'किती लपवर्ल, तरी देवी बीरप्रसू होणार, हें 
आपल्यापासून कर्स ऊूपून राहणार 2 ?! 

तें समतिकंचें भाषण ऐकतांच राजास परम 

परवेस्मय व आनंद झाला व तो एकदम म्हणतों 
काय म्हणतस सुमातके, देवी व॑रप्रस 

होगार फार उत्तम बातमी तूं आज मला 
सांगितरलीस, त्याबहल आज हिला काथ बरे 
बक्षीस दाव॑ १ ” असे बोलून स्यानें मुरादेवीकडे 
पाहिलें, तो मुरा देवीची दृष्टि अगदी अश्रपूर्ण 
झालेली त्यास दिसली. तेब्हां एकदम तो तिला 
म्हणतो, प्रिय मरे, ते वीरप्रस होणार हैं एकून 
आम्हांला आनंद झाला, आणखोी त॑ अथ 
ढात्यतेस, हूँ काय बर॑ ? हा उत्सब करण्याचा 
प्रसंग का शाक करण्याचा £ 

परंतु मरादेवी त्यास कांहीच उत्तर देइना 
तिच्या नेत्रांतन एकसारखे अश्व वाह छागले 

ड्ोते आणि ती ते पदरानें एकसारखे एरशात 
होती. जो जो अश्वंचा प्रवाह अधिक अधिक 
'हाऊ लागला, तां तो राजाचं चित्त अधिक 
अधिक खिन्न होऊं लागलें ब तिचा शाक 
आांत होण्याकरितां तो -ब्भाविकाधिकच निया 
मनघरणी करू लागला:-' (प्रिय तूं वास्प्रस 
हाणार अस एकल्थाबशवर शी एकदम रड 
यला का लागलास १ तुला काय वाटलें ? 

मला सांग, अगदंं मन मोकछं॑ कंहन सांग 

। 

। 

। 

| बरं ? तुला अशी शोकाविष्ट पाहिली, 

व्हायचं नाहीं, त॑ वीरप्रसू हं|णार-आपसल्या त्या 
आधींच दृढ असलेल्या प्रेमाला आधिक हेढ 

करण्याकरितां ही अपत्यरूप अंथि बांधली 

जाणार, हैं एक्रन मला तर मोठा आनंद 
झाला; परंतु तुझ्याकडे पह'तां, तो तू अशी 

| शोक करते आहिस आनंदाधभ॑च्या जागी हुए 

खाश्न तुझ्या नेत्रांतन येताहेत आणखी मी 
मधांपासून तक्या विनवण्या करून कारण 

विचारतों, तर उत्तर देत नाहींस, अर काय 
म्हणजे 

माझ मन अगदा उद्दिम होते, बोल, दोन 
शब्द बोलन तरी मऊछा आपकल्या शोकार्च 
कारण सांग, काय ग सुमातिके, तुझ्या स्वामि- 
नीला रठण्याच काय बरं कारण 2 ?? 

* महाराज, दुसर काय कारण असा- 
य्च ; दंत्रीजा अस बाटत॑ का, ज्याप्रमाणं 

परंतु भुरादंवान सुमातेकेठा मध्यंच देद- 
वन थांबबिलें:- गप्प बस, सुमातेके, कांहीं 
तरी आचरटपणाच॑ बोलण्ण बोढन उगीच 
लेत्रपणा करूं नको, ? 

ते ऐकण्याबरोबर समतिका एकदम 
थांवली, परंतु राजा घनानंद देवीकडे वढून 
म्दहगतों, वा! आपण सांगायच नाहीं 

आणखो दुसर॑ कोणी सांगत असल्ं, तर 
त्यालाही सांगूं ग्रायच नाहीं. याछा काय 

म्हगाव | ता चांगल मझणा सांगत हाती, तर 

त्यात आपण कशाला मच मांडता घातलत [| 

समातिके, ते अगदों निश्चितपर्ण सांग ग॒ काय 
अहदे ते. अगदोंसुद्धों शंका घर नको, माझ। 
आज्ञा आई तुला ि 

अगबाई ! माझा आता -वेलक्षणच 

स्थांत झाली, इकईडे महाराजांचों आज्ञा, 

इकड महाराणीची आज्ञा, माड़े कॉणाची 

आणखोी पार कोणाची १? तथापि मद्गाराज, 

मा आपल्या आज्नच उल्प्रन करायला अगदों 

हर 
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असमर्थ आहें. महाराणीला असं वाटतं कीं 
वीरप्रसू होऊन तरी काय उपयोग £ तें मूल 
रानावन]त पाठविले जाऊन मारेकस्यांकड़न 
व्याचा घातच व्हायचा को नाहीं? ...?? 

परंतु समतिकेला पुर्ढें थांवावेंच लागर्ले, 
कारण महाराणीस तिचा शोक अगदी आव- 
रेनासा हाऊन ती आता ओक्साबोावर्शी रडूँ 
लागली, आणि तें ऐकून महाराजांचें चित्त 

अगदीं उड्नन गेलें, त्यांनीं एकदम [तिला 

आपसल्या पोटाशी घरलें, व अत्यंत प्रेमानें, 
“ प्रिये मुरे, हैं काय हैं ? जी गोश्ट झाली, ती 
विसरून जायची असंना तुझ आम टरलें 

होतं १ मग आता हैं काय हैं आरंभ्ं आहेस ? 
कांहीं कारण नसतां हा शोक कां ? ” 

“ आयपुत्रा, " कारण नसतां ? असे कां 
बर॑ म्हणतां ? जसा मागल्या वेल्ठेस प्रसंग 

झाला, तसाच आजदी येऊन ठेपला आहे. 
आपण उद्यां आतां इथून जाणार, अमात्य 
राक्षसाच कोटेल्य काय मी जाणून नाहीं ? 
आपब्याला एकवार माझ्यापासून चार घटका 
तरी दूर करावे, म्हणजे आपलं मन वब्यवून ' 
आपल्याला परत इकडे येऊं नये अस॑ वाट- 
वायच॑ असा त्यांचा निश्रय दिसतो, आपण 

इथेंच आह्वांत, त येतात तेब्हां मी आपल्या- 
पासून चार हातांपछीकडेच असरतें, यामुनें 

आपल्याजवब्ठ माइ्यावहल वाटेल तें बोलर्ण 

त्यांना अग्दी अशक्य आहे: पण एकदां का 
माझ्यापासून आपण दूर झालां, को मग 
काय विवारतां ? वाटेल तें सांगून आपलें 
मन माझया।वेषया अगदी कलछुषित करछून 
टाकायला त्यांना अगदी पुरती मोकर्छाकच 

झाली. तेव्हां मल्ा रह नाहीं येणार तर काय 
होईल ? आपण एकदां इथून गेलां म्हणजें 

इकडे माझे काय हाल होतील आणखी काय 
नाहीं हें काय सांगावं ! सोव्णा वर्षपूर्वीचा 
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[ प्रकरण 

राहतो, देवा ! कशाला रे मरा जन्माला 

घातलीस ? आणखी माया कपाक्रकरंटीमुदे 
बालहत्याही होतात ! ?? 

असे म्हणून मुरादेवी अपरंपार शोक कहूँ 
लागली, राजाला समाधानाचे शब्द बोल- 

प्याला अवकाशच सांपडेना, शेवर्टी तो तिला 

म्हणाला, “ मी जातच नाहीं, मग तर झालं £ 
काय काम करायच तें इथेंच सभा भरवून करूं, 

बस टरले ! ?” 

“ छे, छे. छे. ”” मुरादेवी डोछे पुसून व 
शोक आवरून म्हणते, ”” अरे कस करावे ? 
ठरल्याप्रमाणें आपण अबश्य राजसभेंत जावे; 
मात्र परत इथें येण्याबदल खबरदारी बाछ- 
गावी: पण बाई तो अमात्य आपल्याला 
बंदीत सुद्धां यकोल को काय असं वादून 

जीवाचा थरकांप होतो. ”” 

“ मला बंदीत टाकील १ काय नूं वेडी 
तर नाहींसना १ ” धनानंदानें हंँसून म्हटलें, 

“ काय नेम सांगावा ? आपल्या जावावर- 

सुद्धां जर प्रयोग झाला, तर इथून एकवार 
आपण सुद्धन त्यांच्या ताब्यांत गेलां असे 
त्यांना वाटलं, म्हणजे आपल्याला इकडे पुनः 
येण्याची बदी करणं त्यांना केवछ अशक्य 

आह, किंवा त तसं करायला मागेपुरें पहा- 
तील, असे मला कांही बाई वाटत नाहीं. 
आपण जाऊं नये असे मरा म्हणवत नाहीं. 
आणखी गेलां तर काय होइल याचे फार भय 
बाटत॑, मागच्या खेपेलठा माझ्या पोराला मारून 

: मला बंदिखान्यांत टाकछी, आतां या खेपेला 

सगद्ठ प्रकार पुनः जयन्यत डोब्य्यांपुढें उभा 

! तर्स करायचा प्रसंग आला, 

! मारून टाकावी एवडीश' चरणांपाशा बविनंति 

| आहे! ” असे बोलन मुरादेवीनें राजावे चरणा- 

तर मलासुद्धां 

वर लोठण घेत /याप्रमार्णे करून मोठ्यानें 

। आक्ंदन चालविलें, राजा अगदीं गोंघकून 

गेला, त्यास काय बोलावें तें सचेना.. शेवर्टीं 
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तो तिला म्हणाला, “ असे असेल, तर मी 
जातच नाई मग £ ”! 

“ छे, छे, छे, ” मुरादेवी एकदम वर 
डोकें करून ह्मणते, “ असं करण्यांत काय 
अथ आहे ? अमात्याच्या जब कबूल के 
आहि, त्याग्रमाणें आपण आतां केले नाहीं, 
तर, तें खापर माझ्याच डोक्यावर फुटेल, 
त्यांच्या देखत मीं आपत्याला जाण्याबिषयीं 
सांगितं आणि आतां आपण गेलां नाहों 

ह्गजे ते असंत्र द्यणणार कों, मी लबाड 

आहें, पाठीमाएन आपले मन बदलबिले, 

तसं कांहों दिसूं नये. आपण कबूल केले 
आहे, तर सभागहांत उद्ां तरी निदान 
जावंच, माश्याविषयीं प्रेम जागत ठेवतों 
इतक॑ मला आश्वासन दिल, हयणजे माझ 
कांहीं ह्णर्ण नाहीं, मला माझ्ी स्वतःची 

मुछंच काठ्जी नाहीं. मला आपल्या 

जीवाबी काव्जी ... ... क्र 

मुरादेवी इतक्या कांहीं कछकर्छीचा अ.वि- 
भाव आणून हैं सर्ब बोलली कीं, राजास 
तिच्याबदहुल अतोनात श्रेमाचरा उमाछा येऊन 

त्यानें तिलणा दृह आलिंगन दिलें. नंतर 
असें निक्षन सांगितर् कीं, “तूं मुर्कींगद्धा 
काठ्जी करू नको. तूं जा म्हणतेसच ह्यणून 

मी उद्यां जाऊन घटकाभर बसून टागर्लीच 

त्याच पावर्ी परत येतों, ?? 
आपल्यापासून हि च्या पोटों पत्र पुनः 

हैँ समजल्यापासून त्याला फार आनंद झाला, 
आ्ि तिच्या ठिकाणर्च व्यावें, प्रेम फारच 

वाद्धे पाव८, नो त्यावहुल तिच्याजबन्ध 
बोल लागला, तिला वारंबार तुझे डोहाफे 
काय आहेत म्हंगुन विद्यरू लागला, तझ्या 
इच्छा काय असतील, त्या मी तप्त करीन, 
तू त्या मछा सांग म्हणन, तिला वारंबार 
आग्रह करू लागला “ आपल प्रेम 
अखंडित राहून आपल्या अंक्रावरः तो पृत्र 

होआर 

| व्ह्ठा टां 

मरादवी चें कारस्थान. 

ह्िजनन आल + 
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ब्क लागला महणजे मल्य सब कांदीं पावर 

प्र काह। इच्छा तप्त झाल्या, ” अस ।तेने 

म्दटलें, म्हणज राजास अतोनात आनंद 
हें ३., असा प्रकार चालछा असतां थोडया 
वेछानें राजाचा डोछा छागछा. मग तो 
सहजगत्या लागला, की कांहीं मादक औष- 
घामु्े छागजा हैँ सांगर्णे मोें कठिण आहि. 

तसा डोछा छागल्यावरोबर मुरादेवी व 
सुमतिका दोधाही एकमेकीकड हाध््यमुख 
करून पाहूं लागत्या, एखाया माणसास कपट- 
जालांत पकडण्याच्या देतृ्ने को्णी दोधांनीं 
खटपट केली असतां त्यांत यश आर्ले मणजे 
था यशज्याच्या आनंदानें व अभिमानान॑ एक- 
भेकांकड त्या दोघानी पहायें, त्याप्रमाणेंब 

त्या दोधीनी एकमेककडे पाहिल, नेतर मुरा- 
देवों सुशतिकेस म्हणत, “ सुमतिके, तू जर 
मला अस साहाय्य न करताीस, तर माझा 

सगद्ा व्यह कृर्धीच ढांसद्न गेछलठा असता 

ती बृंदमाला अगदी बेदी मोटी, तिला मार्झ 
ट॑ करण अगदी आवडेना, पण साझ्या टिका- 

णचा पि्ी भाक्ते फार तैन्हां ती 

माझ्यावदल दुसस्या को कांहीं बीरूणार नाहीं. 

ती आठ पंचरा दिवसांत व न बुद्ध 
घर्मात शबह्न जागीण बनणार, तिवचा सगढछा 

ओढा व्य आह, बर॑ ते असो; पण _ 

भातां आय चाणक्य केब्हां येणार : ? 
आय चाणक्यावें नांव निच्या तोड़ने सिंघ- 

प्याला आणि त आत्यावहल दारसी।ने येझन 

बंदी देश्य ला गकच भाठ पडली, तेब्हां तिला 

अत्यंत आनंद झाला, 

आय चाणक्य आता मुरादेवीचा मुख्य 
उपदेश- गुरुश्रष्ट. झाला द्वोता., समातिका 
देधांच निरप एकमेकांस कब्यीत असे, सुम- 
तिका तर आय चाणक्यानची अत्यंत एकनिप् 

जशी भक्ताणबच झाडठी हाती, आर्य चाण- 

क्यानी आज्ञा के कीं, ती तिछा शिरसा- 

ट्ल् 
जक ओ ) 

शी 2: ह कक, 

ऊतक: 
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वंद्य, ती कशी करू आगे कशी न करू 

असा प्रश्नच तिच्या मनांत क्री आलः नाहों, 

तेब्डां व्यास पहातांच दोषीनाही मोौठा आनंद 
झाला, चाणक्यास जेथे बसण्यास सांगित्ले 

होते, तेथ॑ गेल्य'बरोबर मरादेबी त्यास 
म्हणते, “ आयश्रष्ठा, आपऊठी आम्ही मार्ग- 

प्रताक्षाय कराीत आहत, आपण आदहलांत 
फार चांगर् झालं, समरतिकरन पुनः बाटेल 

तस! बहाणा कछन फुसलावन राक्षसाझ इश 
आणलं, त्यान॑ कही कछून सद्दाराजांनी 
इथून वाहर पड़ाये अशा हतूकतितां उदच्मां 
सभागडांत जाऊन छाकांना दशन याव॑ असा 
महाराजांस आग्रह केछा, ते प्रथम, नाहीं 
नाहीं, हाय हाय, झस करीत इेंते, मल 
साइन कसे जाबे॑ अस त्यांगा वाइल होते 

परदतु मंच मं बात्न त्यांब्याकट्टनन राशक्ष- 

साला अभिव॒वन देविबल आणि आपस्या- 

कड़े निरोप पाव्वेझणा, आता पुडला तथारों 
अद्िना १ ?! 

“८ हा, हा, आह म्टगज काय ? मीं सत्र 
तयारी करून ठेवर्ी आडि. राक्षसाचा भित्र 
चंदनदास याचा वाडा राजप्रसादापासून अभी 

जब आहे. व्या वाइ्यांतन राजप्रासादाच्या 

द्वारापयेत भुयार खणून द्वारापाशों कृत्रिम तोरण 
कं आह. दारुकमा नांवाचा कुशऊ कारा- 

गीर त्या कामावर योजिा आह, दाझ- 

कम्याला काय करायन तें सब सांगून ठवर्ल 
शित्राय दान तारणाच्या स्ालन्या 

बाजूसद्दी राव तयारी यथात्यित केछो आह, 

आता वत्यांत कांद्रींसद्धां करायच राहिल नाहों, 

आह. 

सव तजबीज जी व्हायछा पाहज तशों 

ऊन आपडला कायभाग सक्ध हाइड, तुला 

काकछजी नका. 
४ गुरुप्रष्टा, जें आपण करार, त्यांत 

कभापएणा कघाच होणार नाहीं, है काय मी 

जाणन नाहां ! मले। त्यात्याबहल तशा काब्जा 

[ प्रकरण 

नाहींच; परंतु जो कार्यभाग आरंभला तो 

निर्विश्नपणानं पार पहला म्हणजे सब कांहों 

यथासप्थित हाइल, पण जर त्यांत कांहीं विद्न 
आलीं, आण्ि सर्वे भ.डवलर बाहर पडलं, तर 
आपला सवोचा चकाचूर उड़न जाईल म्हृणून 
विचारलं, ?! 

 बत्स मुरादेवी, या चाणक्याने जो व्यूह 
रचला, त्यांत कर्घीच अपासद्धि यणार नाहीं 

हैं तूं अग॒दा पक्र समज, तो व्यूह |सद्ध 
झालाच, दारुकमा कुशल कारागीर, म्हणन 

गविल आहत. दान्हीं जर सद्ध 

, ऐकन किंखित 

व्याछा कामाछा छाव्रायला चंदनदासाचा मित्र 
भार सु याला सांगितर्ु, सूरिबस मठा पृण 
बश, त्थाच्याचक इन चंदनदास वश केला आहे. 

इनदास राक्षमावा मोठ, स्नहीं. दारुकम्यो- 

च्या हातून राजद्वारापाशों काय दारुण कर्म 
करन ध्यायच अच्ड, हैं चंदनदासाला सुर्छीच 

कक दिलल नाहों. तेठ्द्ठां तक टून कांदीं बातमी 
फुटेल हैं संभवर्नयच नाहीं,. दोन बार भरून 

सिद्धू साले, तर 

सगक्या नंदवंश नट होइल, मग इतरांकारतां 
दुसरा कांहीं तरा उपाय याजूँ. मिछन उद्यां 
घनानद आपत्या कुछास क्रिंव एकटा तरी 

नगर होणार म्हशन समज, ” असे म्हणून 

आये चाणक्य स्वस्थ बसला, मरादवी ते 
झाला व म्हणते, 

€ टीक, पण गुरुबर्या, मदाराजांचा घात न 
होतां बाकाच्यांचा नाश होइऊल अस करता 
थ्णार नाहा काय ? तो कारटा सुमाल्य मेला 
नाहों आण महाराजांचा मात्र घरात झाला 

तर व्याच्या नांवानं राक्षस राज्यकारभार 

चालबून महाराजांच्याक्लत्ग्च क्रारण शाघन 

काहोल आण मग आपके सवाच हाल 

कुत्राहो खाणार झ्हो, ” मरादवांचें हें भाषण 
ऐक्न चाणक्य गदगदां हेसला व तिला 
म्हणता:- 

चितातुर 
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: देबि मुरे, मी तुला मोठी कार्यदक्ष 
-आणखी नीतिज्न समजत होते, पण पाहिलं 
'तों तुझी बुद्धि इतर वायकाँसारखीच अगरदीं 
काती दिसते, वत्से, घनानंदाचा नाश झाला, 
तर तो शक्षसायंच करबिला, त्यानंत्र दारु- 

-कम्याला सांगृन॒ सर्व युक्ति रचिली, असा 
लोक्षापवाद उठविंण्याची तजवीज केब्या- 

उरीज मी राहीन काय ? तीही सर्द तयारी आहे 
जें काय अरिए येईल, ते यानंचर आणलं, 

आपगि राज्यकारभाराच्या लोसान सब्रे कांहीं 
उद्योग करबिला, अर्स सबन्र करून देता. 

राजाल मुद्राम आग्रह कहन राजसभंत 

याच्या घरा- 

तारण बांच- 

आपणर्ं, आपला मित्र चंदनदास 

पुन भयार खणन राजद्वाराजव८& 

मनाची चेचलता. 

कह बज आशनििमथ तो काजल की 

| ५5०५०»  - +*+ * «० ७०>»-के>म- ७ >+समनन अनमन->पाननकनमन- «मकान >ायनम-क+ ७५3. + “-+००-कनजर टजरकिकान-»क-ना 

बिल, हा सब उपक्रम राक्षसान मुद्दासम कर- ' 

प्रकरण 
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विला, असं ज्याच्या त्याच्या मुखीं होईल 
अशी तजवाज होणार आहे, आणि तशी 

स्थिति झाली को, टञ्मा भात्रा चंद्रग॒प्त याला 
पुई सारून सिहासनावर बसवृन तुझी प्रातिज्ञा 
खरी केलीच म्त्णून समज, तुछठा ही काय 

मलताच काझजो पडला आह ” मरादवीन 

तें भाषण ऐकल्यावर तिला अधेबट सम्राधान 

झाले, जातां आपल्या इच्छेठा सिद्धि प्राप्त 
होण्याला फक्त एका रात्रीचाच काय तो अब 

काय राहिला असे तिला बाटून त॑। आंनंदली, 
निने चाणक्यास निराप दिला, 

परंतु रात्र पडते न पडते तों तच्या 
मनाची दुसराच कांहीं स्थिति झाली, किंतीही 
के्ड, तरी खसत्रीजात, तिची निसग्गकामलता 
तिच्या इच्छआड आी ; 

ऊआा 

रहे व, 

मनाची चचलता. 

के जल नच | णक्य गल्यानतर म- 

गदवास सथम काद्दा 
| 50000८26 के 

ट वब्य्वभ बाटऊझ आज 

/+5« इतंकादिवस जो 
त्वाकाक्षा-नब्हे बरानेियातनच्छा-सड भधण्याचा 

इच्छा- आपड्ा बरला हाती त। जाता नप्त 

होणार, आपल्या पोटी झालेव्या पोराचा नाश 

करून आपल्यास केव्र अन्यायानें केदेत टाक- 
 णाच्या या राजाला प्रायाश्रत्त अमछणार व आप- 

'ल्या माहरच्या बंशांतोल परुषास आता हैं राज्य 

“मिचण्णार हैं तिच्या मनांत येऊन तला अत्यंत 
१८ 

हक बजरनगान मारना, पकने कक बम नोजडलने। अं परूकनक- 3 

आनंद झाठा, आय चाणक्यान ज्याप्रमार्ण 

पाटालपुत्रीत राहून हृढू हू आपल्या नाना- 

प्रकारच्या यकायांनीं एकका माणसास वश करून 

घतर्ले, त्याचप्रमाणं मरादवोचंट्री मन त्यानं 
वश करूत तिछा आपली इिष्यीण बनबिलें, 

प्रथमतः तो काणत्या भिषान वे रूपानें तिज- 
कडे गेल, आणि तिछा त्यानें हलू हव्ू 
आपन्या क्द्यांत कसें आणलें, हैं सांगण्याची 
जरूरीच नाहों, जा इच्छा आपण करात 

आहांत, तीच इच्छा या राजमहिषोलाही 

आह, एवढं त्यास एकवार समजून आल्या- 

वर आणखी काय पाहिज हात॑ 2 चाणक्या- 
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च्या भाषणांतव एक प्रकारचा असा कांहीं 

गुण द्वोता की, त्या गुणामुछें, जो कोणी 
त्याच्या वाक्पाशांत एकबार सॉांपडेल तो 
त्यांतून करतीं निधघावयाचाच नाहीं. उलट 

अधिकाधिकच त्यांत गुरफट्न जावयाचा. इत- 
केंच नव्हे, तर त्यांतून निषार्वे अरे त्याला 
वाटावया नाहीं, मुरादेवीची सूड उगवून 
चेण्याची इच्छा अनिवार आणि चाणक्य हा 

एक ती इच्छा तृप्त करून घेण्यास फार 
उत्कृड साधन द्ीय, ५ अ्ष तिला वाट लागलें, 
तन्हां अथातच त्याचें वचस्व तिच्या मनावर 

विशेष होऊं लागलें, त्यांत आतां या प्रसंगीं 

द्यानें तिची इच्छा तृप्त करण्याची वेछ अगदीं 
जब आणली, तेब्हां मगर काय विचारतां ? 
परंतु ती वेछ आतां अगदीं नजीक आली, 
असे पहातांच तिला कर्सेसेंच होऊं ल्यगलें, 
चाणक्य गेल्यावरोबर कांहीं वेछ इकडे तिकड़े 
करून ती पुनः आपल्या शयनग्रहात गली, 
राजा धनानंद अद्यापि, कशामुर् असेल तें 
असो, पण स्वस्थ निजला होता. व्यावे 
शेजारों ती पछीकडे पडली, तिला कांहीं 
केल्या चेन पडेना. आय चाणक्यानें राजाच्या 
बधाकरितां केलेल्या सब तयारीचें ती एक- 
सारखें चिंतन करू लागली, आपणि तशांत 

तिच्या मनांत ' आपला मुठडगा जर आज- 

मितीला असता, जर यानें दुसस्यांच्या नादीं 
लायून मजबर गेरविश्वास करून माया त्या 
तान्द्याया वध करावेला नसता, तर हा प्रसंग 

याच्यावर कशाला आला असता 2 आज 

सुमाल्याच्या जागीं तोच सिंहासनावर असता, 
इत्यादि विचार सारखे थत होते. 

इतक्पांट गजा घनानंद कांहीं तरी बोलतो 
आददे असे तिला बाटलें: म्हणून ती लक्ष्य 
देऊन ऐकूं छागली, तो पुढील शब्द तिच्या 
कानीं पडले:-- “ प्रेये मुरे, तुला किती 
वेढां मी “गूं, %7 मागल्या गोष्टीची अगरदी 

चंद्रगप्त- [ प्रकरण: 

आठवण कादूं नको म्हणून १ तो मुलगा 
जिवंत असून अमुक ठिकाणों आहे अ्स मला 

कढूं दे, तो अश्नेल तिथून आणन मी त्याला 
योवराज्याभिषेक करीन, पण आता तूं त्या 
आठवणी कादून माह्यावर रागावूं, नक्ो, 
आता मी तुझ्या आज्ञेबादर तिरमात्र जाणार 

नाहीं. क्षमा कर... ” सुसंगतपर्ण कानीं 
आलेले एबडेच शब्द होते, तिला अधिक 
कांहीं ऐकूं आलें, परंतु त्यांत विसंगतपणा 

फार होता, है शब्द राजानें आज पहिल्या- 
न॑ंच उच्चारले आणि तिच्या कानीं पडले अर्से 
नव्हे, याच्यापूर्वीदी [तेनें असे शब्द राजाच्या 
तोंडून अनेक वेढां ऐकले होते, पर॑नु काय 
चमत्कार आहे ! राजाच्या त्या शब्दांचा 
आज तिच्या मनावर कांहाँ विलक्षण परिं- 

णाम झाला. राजाच्या ध्यानींमनींस्वप्नही 

निरंतर आपण आहों. जें काय मागें झार्ले 
त्याबदूल विचार करूं नका, म्हणून आज- 
पश्रत तिला त्यानें अनेक बेब्ठां सांगितलें असेल: 
परंतु आज गाढ़ झोपेंत असतांना स्वप्न पह़- 
नहीं त्यांत तो आपगास “ क्षमा कर” अरे 
म्दहणत आहे, हैं ऐएकताव तिच्या मनार्ची 

कांहों चमत्कारिक वल्थिति झाली, आपण बंदि- 
शार्तुन बाहेर पडतांक्षणीं काय काय युक्त्या 
केल्या आणथि राजावें चित्त आपतल्याकड़े 
ओदून घेतलें, व्यास आपला विश्वास दाख- 
विला, येथ्रपर्येत ठीक झार्ले, परंतु आता 
आपण करतों आहोंत € चांगल काय ? स्वप्रां- 
तसद्धां ज्याच्या मनांत आपतल्याविषयीं कांहीं . 

बाव- आलेड दिसत नाहीं, स्वप्नांतमुद्धां जो 
आपल्यास यापुर्ढे तुला माह््याकडून त्रास 
होणार नाहीं असे आश्वासन दतों, त्याचा. 
आपण विश्वासघात करावा काय 4 आपल्याला 

जो कायावाचमना्दं रोज एकवार तरी ' झाल्या : 

गोश्ीची क्षमा कर ? अर्से म्हणता आहें, 
त्याला आपण होऊन जाणून बुजून काव्यच्या.. 
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जबच्यांत दावें काय ? असे प्रश्न तिच्या मनांत | करून आपत्याठायीं पुत्रही झाला, त्याचा 
उमे राहून तिचें चित्त अत्यंत चंचछक झार्ले, 
मागील प्रकरणाच्या शेवर्टी सांगितत्याप्रमाणें 
तिच्या मनाची निसगेकाभलता जाग्रत झादी 
आणि ती एकदम अथरुणावर उठून बसुन 
कावस्याबावन्याप्रमार्ण आपल्यासभोंवार पाहूँ 
लागली, दुसरे दिवशी जो भयंकर प्रसंग 

घडून येणार होता, तो तिच्या नेत्रापुर्दे दिस 
लागला. त्याच्यायोगान ती फारच घाबरली, 
कांहीं वेव्यच्यापूर्वी जो प्रसंग उदयिक घड- | 
णार म्हणुन तिला अत्यंत आनंद व समाधान | 
बाटत होतें, तो प्रसंग आतां तिच्या डोब्यां- 
पुर्दे दियू लागून ती फार फार अत्वस्थ 
झाली, त्या मंद्िरांत कोाणी नब्हतें, एकच 

दिवा असून तो अगदीं मंद करून ठेविला 
होता. इतकेंच नन्हे, तर त्याच्या प्रकाशाचा 
त्रास होऊं नये, महाराजांचा निद्राभंग होऊं 

नये, म्हणून त्याचवेआड एक पडदा आदून 
ठेविला होता, यामु& त्या ठिकाणी अंधका।- 

राच्या चमत्कारिक छाया पडल्या होत्या, 
त्या छायेचेंद्ती आतां तिठा फार भय वाद 

लागलें, मनुष्याच्या मनाची स्थिति भाठी 
चमत्कारिक असत. त्यांतून स्रियांच्या मनाची 
तर स्थिति फार चमत्कारिक. आजपथत 
जितक्या उत्कटतेनें तिला अर्से वाटत होतें 
की, आपण राजा घनानंदाला या 

वेडेपणाचा, दुष्टपपणाचा, अधमपणाया हाय, सड 
उगवावयाचाच, तर तो राजाबर काय म्हणुन? 
ज्यांनीं आपल्याबद्ुल खोव्यानाय्या गोष्टी व्याला 
सांगितल्या आणि त्याचें भभ कलुषित केले 
त्यांच्यावर उगवला पाहिजे. ते सोइ्डन देऊम 
आपण स्वतः महाराजांवरच असंग आणला 

ही केवटा आपली चुकी ! महाराजांचा त्यांत 
काय दोष ? महाराजांनीं आपलें प्राणिग्रहण 

पथ्वीवरून . 

नाहींसा करून टाकूं, तितक्याच उत्कदनेनें आर्ता , 

तिला असे वबाटूं लागंछ कीं, तो विचार अगदों ' 
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| अपराध असेल, तर तो एवडाच कीं, 

आपण व्यांजबर इतकें 

| मत्सर इतरांनीं करून महाराजांचें मन आपल्या- 
| विषयीं कलुषित केलें, त्यांचा यांत कांहीं . 

अशा 

लोकांवर त्यांनों विश्वास ठेवून विशेष चौकशी - 
न करता आपल्यास बंदीत टाकलें, तेब्हा. 

शस्त्र कां रात ८ 
आपण हा विचार कधोंच करावयास पाहिजे 

होता- पण कला नाहीं हूँ बरें नन्हे, तसां 
विचार आपण कला असता, तर आातां उद्यां 

जी प्रसंग यांचे जीवावर गृदरणार तो गुद्रला 
| नसता आपणि तो टाब्ण्ण्याकरितां आपण आतां 
। काय करात्र, असें जें आपल्याला वादतें 
आहि, तें वाटम्याला कारण झालें नसंतं, असे 

विचार तिच्या मनांत येजन तिें सन एका- 
एकी फिरू लागले. काय ? आपण आपल्या 
द्वातानें-आपल्या अनुमतीन आपल्या स्वतः च्या 
पर्तीच्या जीवाबर उठाने ? आपण आपल्या 
स्वतःच्या हाताने आपलें सोमाग्य नष्ट करून 

ध्यावें ? ह। अत्यंत कूरपणाचा, अधमपण।चा 

विचार आपत्या मनांत आला तरी कसा १ 

याचेंच जणूं काय तिरा आश्वय बाद जागले 

असा भयंकर प्रसंग आपतल्यावर गुदरबून घेऊन, 
लाभ तरी काय होणार 2 तर ऊआापल्था 

भाच्याला सिंहासन मिछणार १ पण साच्याला 

सिंहासन मिंछालें काय आणि न मिव्यलूू 

काय, आपल्याला त्यापासून काय लाभ : प्रत्यक्ष 

पतीची ग्रणणहानि कराबयाची आणि सगव्या 
त्रिभुवनांत पतिप्नी म्हणून दुल्शीकिक करून 
ध्यावयाचा, यापलीकडे आपणास कांहींसद्धां 
लाभ नाहीं. तेन्हां आतां आपण काय करीब, 

| की जेणेकरून हा उद्यांचा दुधर प्रसंग' टछेल 
याप्रमाणें विचारावर विचार, विचारावर विचार 
तिच्या मनांत उठन तिछा अगदीं गधिव्वल्या- 
प्रमार्णे झार्ले, उददेक घट्टन येणारा प्रसंग 
टछला तर पाहिजेच, असे तर तिच्या मनानें.. 
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आतां पूर्णपणें घेतलें, जें वेधन्य आलें तरी 
हरकत नाहीं, पण माझ्ा छऊक झाला, माश्ें 
पोर ठार मारल म्हणून सों सूड घेण्याची 
प्रतिज्ञा केलडी आह्दे ती पार पाडीन, असें 
तिला आजपयत वाटत होतें, तें आज मनां- 
तून पार निघून जाऊन तिला असें झालें को 

आपणच उठविलल्या या संकटांतून आपण 

पार कसले पढ़ें * महाराजांचा जीव कसा 
बाचयू १ राजहृत्त्या व पतिदत््या आपल्या 
हातून घडत आईं, ती आपण दूर कशों 
सारू १ असे अनेकविध प्रश्न तेंच्या मनांत 

उभे राहिड आणि तिच्या मताछा तव्ठमछ 

-लागली, ख्ियाना अगर्दी अनचित असे 
विद्वार आजपर्यत आपल्या मनांत आल कमे, 

"याचंच तिला आता आशय वाद्ट लागलें असे 
दिसछें, जापयेत एखादें दुष्कृत्य आपत्या- 

पासून दूर असतें, तोपयंत तें करण्याविषयीं 
जी उत्सुकता असत, ती उत्सुकता तें कृत्य 
अबदी जब आले म्हणज रहात नाहीं, तें 
_मंग फार भयंकर दिस छागतें. त्याचें स्वरूप 
'फारच चमत्कारिक होतें. आणि शेबर्टी 
करित्येक त्या दुष्कृत्यापासन दूर पछून जातात. 
मुरादवो च्या मनाची स्थिति अगदीं हुबेहूब 
अशाच झाला, आपल्या नवस्याया ख़्न 
करतिण्याचें भयंकर कृत्य जोपरयत करूं 
करवू, असें तिला नुसतें वाटत हात॑, तेव्हांचें 
तिच॑ मन आतां तें दुष्कृत्य खाचित घडतें असें 
पहातांच अगर्दी बदललें आणि ती तें टाछ- 

ण्यास युक्ति शोधूं छागली, पहिल्या प्रथम 
'तिच्या मनांत सहजच असें आलें को, राजास 

आपण आता जागृत ऋरन सर्व हकीकत 
सांगून टाकावी: परंतु हा विचार फार वेछ 
कऋसचा टिकणार १ लागलॉंच तिच्या मनांत 
असे भय उत्पन्न झालें कों, न जाणों आपण 
हैं सगे सांगितलें कों, राजा आपत्याला 

लाबडतोर्ब सर्छीं देण्याचा-निदान बंदिशाकेंत 

गुप्त. [ प्रकरण 

पुनः टाकून देण्याचा-हुकूम करावयाचा. तो 
स्थिति तर कांहीं आतां इद्ट नव्हती, तेब्हां 
दुसरा उपाय म्हणजे राजाला उदद्क आपल्या 

मदालांतून जाऊंच देऊं॑ नय हा होय,. तो 
उपाय तिलहा अगदों सोपा वाटला, आपल्या- 

ठिक्राणीं त्याची इतकी भाक्ति आह, तर तो 

आपले खबित एकल, आणि आपण आश्य्या 
बेछीं एकदम छांदीं तरी आजारीपणावें सोंग 
आगून, किंवा आपत्याला भयंकर खंप्र पडलें 

असन त्यावरून आज कांहों तरी विपरात 
होणार अस वाटत आहे, म्हृशन त्यानेंन 
जाण्याचा आग्रह बरात्रा आगे तो तडोस 

| न््यावा, हाच एऋ उपाय तिला योग्य दिसला: 

तथापि पुनः तिच्या मनांत आर्ले कों, न जाएों, 
राजा न जाता, दुसरा कोणी तशाच थाटानें 
त्या तोरणाखालून गेला, आणि अपघात झाला 

म्हणज एकंदर सगका भयंकर प्रकार बाहेर 
पडेऊ, स्यापेक्षां चाणक्याला बोलाबरून आणून 
मुक्रास्यानं ती व्यवस्थाच कादून टाकावाी, 

आणि राजाला जाऊन येऊं यात्रें हैं तिला 
अधिक बरें वाटले: दारुकम्यकिड्न चाणक्याने 
जी घातक युक्तेि करबिली आहे, तिचें निरा- 
करण झार्ले म्हणज सगऊ्याच गोष्टोंचा उत्तम 

उलगड़ा होइल, आणि सब विघ्न टछतोल असे 
तिलछा वाटर आणि राजाला न जाऊं देण्या- 
पेक्षां ता रचलला व्यहच बदद्धून टाकला, तर 
फार उत्तम असे तिच्या मनाने घतलें; परंतु 
' चाणक्य एकेल काय : त्यानें केलली तयारी 

तो दूर सारूम ठेबील काय १ तो या कुटिल 

नोतातून अलिम राह्दीछ काय ? ? असे ग्रश्नहों 

तिच्या मनांत येऊं लागल, आणि शेवटों 
एकाही प्रकारें तिच्य# मनाचा निश्चय होईना. 
तिबें मन चंचल झालें, तिचा जाव घालमेल 

घालू लागला, इतक्यांत रात्रीचा एक प्रहर 

उलटून चारपांच घटकांनीं महाराज जागे झालि, 

मरादवां जागोच अद्दे हैं त्यांच्या नजरंस 



आलें आणि त्यांनीं तिला हांक मारिली, 

मरादेवीनें ओ देऊन त्यांचे चरण चुरण्यास 

प्रारंभ केछा, ' तू आज जागो का ४ * अतां 

प्रश्न त्यांनीं केला, व्यावरोबर तिलछा इच्छा 

झाली कीं, आपण सर्व कांहीं या वेढीं सांगाव॑- 
परंतु लागर्लीच दुसरें मन तसें नक्ो म्हणुन 

सा लागलें, कारण राजाचा जीव जरी 

आपग वांचबिला, तरी आपला जीव राजा 

बांचवं]झ व आपल्याला क्षमा करील हैं तिदा 

संभवनीय वाटेना: म्हणून लिन नुसत त्यास 

म्हटलें, “ काय करूं, मला आज कांहीं केल्या 

झोंप येत नाहीं. मन क्तसेच झालं आदि. "' 
राजा:---क्रां ? मनाला काय झाले १ मी 

उद्यां एक क्षणभर तुझ्या महालांतून राज- 

समभेंत जाणार म्हणन तें अस्वस्थ झालं वरर्त ! 

मुरा०:--हो. कांही अशांनी तसे म्हटल 

तरी हरकत नाहीं. आपण उद्या जाणार म्हणुन 
बाई कसंथच झार्ल आहे, किती यत्न केला, 

तरी कांहीं केल्या झोंप थेत नाहीं, पण आप 

गेढच पाहिजे का आज * 
राजा:---गेलंच पादिज असे काय आहे ? 

पण जर आम्दटीं कबूल के् आहे थतों म्हृणुन 

तर जाव॑ तें चांगलं, 

मुरा०:-माइ्या जोवाला फार दुरहुर 

लागली आह. मनाला असं दाटर्त अद्ठि का, 
आज कांदी तरीं भयंकर होगर अहे., 

राजाः--काय आश्रय आई बोआ : तसझ्या 

मनाला तशी हुरहुर छागढी आढ, आणखी 

मसला आता फारच विलक्षण मझवप्र पडल, 

मरादेवी:-तें काय £ आपण कांहीं बोलत 
होतां खरे, झांपेत मला कांदों अगदी पुरत 

एकायला नाह्दों आलूं,- पण कहीं चाललं होत॑ 

बलण, ' 

राजा ( इंसून ) :-स्व्शांत जें कांहीं विल- 

लक्षण पाहिलं त्याव्याचबदल असेंल; दुसरे 

काय असायचे आह : विलक्षणय स्वप्न पण ; 

मनाची चचललता.- 'र४९ 

मुरादेव।:--पण काय तें एवढं विलक्षण ? 
मला सांगायच नाहेीं का : 

राजा:--तुला सांग्राव॑ को नाहीं याचाच 
विचार करतों आह. सांगाव॑ अस॑ वाटते, 

आणखी नये सांगू असही वाटत॑. मग काय 
कराव आतां ! 

मुरादेवीः--सांगाव॑ झालं, दुसरं काय 
कराये आतां १ ज॑ काय असल तें सांगाव॑ , . 

राजा:-पग तें एकन तुला कदाचित वाईट 
वबाटेल आणसी तू र/गावशंल. 

मुरादेवीः-गमी आपल्यावर रागावेन १ 
काय ही आपली विलक्षण कल्पना £ 

राजा:--कल्पना कसली ! तूं ऐकर्ंस 
म्दणजे खाँचित रागावशील. 

मुरादेवी:---खचित नाहीं रागावणार. . 
अगदीं खाचत सांगतें, मग तर झालं ? 

राजा:ः-सांगतें तर मग ऐक, मरा एक 
अगर्दी विलक्षण स्वृप्र पडल, 

मुरादेवी:ः---हें तर आपण मधघांशीच सां- 
मितलं. पण स्वप्न काय पड १ 

राजा:---पण नाहां स गित्ं मां, आणखी 

नाई ऐकलंस तूं, तर काय हे।ईंल 

मुरादेवी:--माइ्या जावाला एकंसारखी 

हुरहुर लागून राहल, दुसरं काय ?. 

राजा:--मछा अस स्वप्न पडल, कीं, 
आपण दो्ध॑च दाघ अगर्दी घोर अशा एका 

रानांत गेलाीं आहत, आणखी तिथे खूप 

अंधथार पडछा आहे. द 

मरार्वीः---अगबाई ! घोर अरण्यांत £. 
आणखी आपण दाधघेच दोंघे १ 

राजा;:--हो. अगदीं दोधंच दोधं, - तिसर॑ 
काणाीसुद्धां नाहीं. अगर्दी कोर्णी नाहीं, 

मेरादेवी:--चमत्का/२ंक खरंच द्वो स्वप्न ! 
बर॑ मग एड 2 पुढे काय झाल ? 

राजा:--एढ ..-काय- बोआभा आतां तू 
आग्रहच करतेस म्हणन सांगतों पण-: | 



१४२ 

मुरादेबी:--पणबिण तें कशाला आती : 
आता सांगावंच, अगदी ल्वकर सांगाव॑. । 

राजा:--बरं सांगतों, तिथें आपण उसे | 

आहोत. इतक्यांत काय चमत्कार झाला कीं, 
ते सहज लीलेलीलत मान घनुष्ययाण आणि 

खड़ माइया हातांतून काढून घतलेंस, इत- 

क्यांत एक अक्राब्विक्राछ व्याप्र आपली 
शरेंपटी हापटीत आणखो मोठमे.क्यान डुरकण्या । 

ते माझया अगावर घांवन आरा, काय ' 

त्याबं ते अक्राक्रबिकाऊछ स्वरूप ! 

मरादेवों तें एकून एकदम घावरून महा- 

राजांच्या अगदी जवछ खेटून बसली व त्यांस 
म्हणते, “महाराज, माझं रक्षण करा. तें | 
व्याप्राच नांव काढल्याबरोबर माइया जीवाचा | 
थरकांप झाला आदे. जसा कांहीं आता माधझ्या 
पुरढच तो व्याप्र दिसतो आहि असं मला झाले 

हि बर मग पुढे काय झालं ? भय वाटते | 
आणखी ऐकाव असंद्दी व टर्त. 

राजाः--वा | भय वाटत असल, त्तर मग॒ | 
आणखी कशाला सांसूँ ? ?? 

मुरादेवीः--मीं म्हट्लंना आधीच, को | 
भय वाटते आणखी एकाव॑संहा वाटते ? | 

राजाः---सांगतों बापडा, पण पुरढ़ें ऐक- 
| ण्याचा आग्रह न धरशील तर बरे. 

मुरादेवी:---/ कां ? आता तर मला 
अतिशयच उलत्केठा झाली आह, आपला 

आश्रय असल्यास भय अस किती वंद्ठ राह- । 

णार आह १ स्पश हांतांक्षणीत्र पठाल ते पुढें: 

राजा--पुृढे अस झाले का, त्या वाघान 

मास्या अंगावर झांप टाकून मरा ... ... 

मरादेवोः--अग बाईंग ! महाराज, हैं 

ऐकून मला तर मच्छाच यतेसं वाटत॑ 

राजा::---धाबरू नकांस हू सब्र खर । 

नन्दू, स्वप्नातल आह, 

चंद्रग॒प्त. 

| विनवण्या कह 

| टाकतों, 

[ प्रकरण २३ वें. ] 

मुरादिवी:---खरच; मी त॑ अगदींच विस- 
रून गेलें, मग पुढें काथ झालं, महाराज 2 

रांजा:--तेंच तर सांगायच आता कठिण 

वाटतं आहे मला. तें एक्ल्याबरोबर तूं काय 
म्हगशील आणखी काय नादीं, म्हणून मी 

जरा मार्ग घेता आईं 

मरादेवी:---अस आहे तरी काय बाई तें १ 

मी कांहीं म्हणत नाहीं न् सबरत नाहीं. 

राजा:--त्या वाघानं माइ्या अंगावर उडी 
टाकली, तेव्हां मी तुझ्याजवतछ माझा खड़ 
मायूं छागलों: पण तो तूं न देतां उलट दूर॒दूर 

पढूं लाग्लीस. 
मरादेवीः--हें काय हैं भलतंच बोलावं॑ ४ 

मी आपला प्राण वांचवायला धांवेन का दूर 
पत्ठेन 2? कायग बाई तरी खप्न ! आपल्याहा 
खरोखरी वाटतं तेंच नाहींना पण स्वप्रांत आलू? 

राजाः--हा वेड, हें काय बोलतेस हैं 2 
आणखी पढें एकशील तर काय म्हणशील 2 

मुरादेवी:---काय म्हणायच आहे १ पण 
काय तें सांगावं एकदां. आता मला फारच 
ऐकाबंस वार लागल आहे, काय झार्ल मग पुरे ? 

राजा:ः---तूं पढूं छागलीस तो तों मी तुझ्या 
लागलों, “तूं या वेब खड़ु 

दिल। नाहीस, तर मला हा व्याप्र खाऊन 
” असं तला सांयूं लागलों; पण तं 

ऐकनास, उल्ट मला म्हणालीस, “ खाईना ! 

माझ्या पोराला वाघान कस खाल असेल तें 

तरी तम्हाला समज़न येइल, माझी मब्ठों 

इच्छाच अहि को, तम्हाला त्यानं खाव॑. 
हें तुझ बोलणं ऐकतांच मी अगदीं चकित 

झालों, 
आणि ट्याचें ते स्वप्न ऐकून मुरादेवी नुसती 

चकित झाली इतकेंच नम्हदे, तर का्ीठिकर 

पडली, 



प्रकरण २४ व. 

निश्चय डतल्ठमव्टला. 

मुरादेवी च्या अंगाला 

क् दरदरून घाम सुटला. 

>अचक ऐ राजास आपलें सगलढें 

नल कृष्णकारस्थान कदून 

चुकलें असून आपली परीक्षा पाहण्यासाटीं तर 
तो स्वप्राचा बनावट व्ृत्तांत करून कांहीं 

बोलत नाहीना, असाही संशय तिच्या मनांत 
आला, तिचा ऊर एकदम घडघड करू 
लागला, तिची नजर कावरीबावरी झाली, 

तिंचा श्वासाच्छूस एकदम बंद झाल्याप्रमाणें 
तिला झालें, आणि आपत्याला एकदम ओ- 

क्साबोक्शीं रडूँ येतें को काय अर्से तिला 
वार्ट लागलें, ती राजाछला अगदीं रूगटन 

बसली होती, तिच्या उरांत भरलेल्या घडकी - 

में चाललेलें घड्घडणें त्याला ऐकं आजलें 

आणि त्यानें तिची चर्यो एकदम ओब्ठ्खली 

परंतु तिच्या घाबरण्याचें कारण त्याला फार 

निरा«<च वाटलें ब तो एकदम तिला म्हणतो, 

“ प्रिय मरे, चुसती स्वप्रांतली कथा तला 
सांगितली, तर ते इतको घाबरलीस, आणि 

प्रत्यक्ष तुइ्या , देखत जर माइया अंगावर 
वाघानं उडी मारढी, 'तर मग तुझी स्थिति 
काय होईल १ ?” ; 

हा राजाचा प्रश्न ऐकन मरादेवास किंचत 
'घीर आत्यासारखें झालें व ती छागलीच 

त्यास महणते 

जायें तें स्वप्न ऐकून | 
“ तसा प्रसंग आला, तर माझा, बसलल््या 

ठिकाणीच प्राण जाईल. पण आय े पुत्रा, 
आपण अशा प्रसंगीं तलवार मागतां आहा 

आणखी मी देत नाहीं, हें स्वप्नांत पाहून 
आपण पुनः माझा त्याग तर करणार नाहोंना ? 

आपण स्त्रप्न सांगितल्या क्षणापासून -माझ्या 

मनाला तें भय वाट लागलं आहे. ?! 

इतके बोछून तिनें त्याला घढद्र मिठी 
मारून एकसारखें रडणें सुरू केछें. राजानें 
तिला पोटाशी घद्र घरलें व तो तिला 

म्हणाला, हा बेडे ! स्वप्रांत पाहिलेल्या 
गोष्की खन््या धरून त्यावरून मी तुझा त्याग 

करीन इतका का मा मूख्ख आहें ? फार तर 
काय, पण तुक्याबदल माइयः मनाची इतको 

खात्री झाली आहे कीं, जागेपणीं प्रत्यक्ष मीं 

आपसल्या डाब्य्यांदेखत तसा प्रक्रर पाहिला 

किंवा ऐकला, तरीयद्धां मा आतां तो खरा 

वाटायचा नादीं, स्वप्रांतच मी हैं कांह. तरी 

पहाता आह अस मला वार्टड, आणखी काय 

गूटयघ 

“आय॑पुत्रा दही गोष्ट अगदी खरीना पण 2 
नाहीना आपण आतां माझा ।वेनाकारण संशय 

घणार ४ एक वेठ मी पोव्ठल आह म्दणन 

पुनः पुनः विचारत आह, दुसर कांहीं नहीं. 

मा अगरदी निराधार निराश्रित आहें, आपल्या- 
वांचून मला कोणी8द्धां या जगांत नाहीं. 
टढवा | काय हैं स्व्॑न पाडलंस १ ?? 
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४६४ 3) प्रिये भरें, आतां कां उगीच अशी रड 

तेस £ तुछा सांगितलंना आतांच कीं, माइ्या 
मनांत ग्रेमाखेरीज-अत्यंत गाढ प्रमाखेरीज- 

आता दुसच्या कशालाही जागा नाहीं म्हणून ! 

मग आता कां उगीच असा व्यथ शोक ऋर- 
सेस १ मी काय करू म्हणजे तुझी खात्री 

मुरा एकदम त्यास म्हृणते, “ माझ्ी 

खात्री हाय ? माझी खात्री करायछा...पण 

महाराज-आयपुत्र, उ्यां आप" माझ्या मोाद- 

रांतन जाणारचब : 

“४ तूचना अमात्य राक्षसाच्या देखत मला 

जायला सांगेतलस £ तुझ्या अनुमत।खशज 

मा त्याला हो ह्णणार नब्हतों, पण तूंचना 
“ ्ो का नाही द्ाणतें ? ' असं ह्यगन मला 
जाण्याला हरकत नाहीं असे सांगित्ुंस ? ?? 

“ अस मीं म्हटलं खरं; पण आतां जर 

नाहीं गले तर नाह का चालणार ? ”' 

“ हो, चालेल तर काय झाल॑ ? पणन 
जाण्याला कारण काय १ 

“ क्रारण १ ? मरा पुढें बोलण्यास ग्ुट- 
मब्ली, तिच्या मनांत काय बोलावयाचें होते 
तें बोल की नका असे तिला वाटल, नरयथच 
बोर्ल, असा तिचा निश्रथ. झाला, मग पढ़ें 
हाणते, कारण इतकरेच का, आपण जाऊ 

नये असे मला वाटतं. त्या बनीं मीं अनु- 

मोदन दिलं, पण आतां अस॑ वाटते कीं... ”” 
“ समजलें, समजला | ” राजा घना- 

नंद हंसत हंसत ।तेला म्हणती, “ आतां तुला 
अस वाटते कीं, मो एकदां गेलों म्हृणजे 

परत येईन को नाही कोणास कछे ! तुम्ही 
बायका माट्या सशया. तुला अस॑ वाटत॑ को 

मी इतक दिवस इथें राहलां, म्हणनच माझे 
तुइया [ठकाणा प्रेम राहिलें आहे; आणखी 

इथन एकदां धांहर गला, का दुसरा कोणी 
कांही तरी मल। सांगेल, नाहीं तर माझया 

चंद्रंग॒प्त. 

ननमजन |." अरमान 

 नाद्दी 

| झाली, हूँ पाहुन राजा तिला महणते:--- 

[ प्रकरणह 

टृट्टोस को्णी पड आणि माझं चित्त तुझ्याः 

ठिकाणाहन उडेल, असेचना १ ?? 

“ असेच कांही के -ब-छ नाहीं, ? मुरेनें 
अडखब्त उत्तर दल, आतांपयेत आपण 

काय दुष्ट हेतु धरून उद्याग केला, 'कोणाच्या 
साह्मानें कसा व्यूह राचला, दें सवे सांगून 
राजाबे पाय धरुून क्षमा मागावी, व हसरे 
दिवशीं त्यास जाऊं दर नये, अर्स तिला 

बाटलें: परंतु लागर्झीच हाही बिचार तिच्या- 

मनांत आझा को, राजा तें ऐकेन घेऊन क्षमा 

करांटच म्हणून कशाबरून 2? कांहों तरीं 
भयंकर असे पारिपत्य करणार नाहाँ म्हणून 
शावरून 2 अर्स मनांत येऊन ।तेने ते वित- 

केंच ठेबिलें व त्यानें जाऊं नये अर्से कर- 

ण्याला काय युकक्ति करावी, यावाच विचार 
ती कराबयास लागरली, ती ' अरसेच केबब्ड: 

असें शब्द अडखब्शत बोलन स्तब्ध 

« असंच केवब्ठ नादीं तर कस १ पुढें 

बोलत नाहींस 2 थांबलीस का : 
“ क्रांहीं नाई उगीच, मला बाई कां ते 

कारण सांगतां यत नाह, पण अस वाटत॑ का 

आपगण उद्यां- उद्मयां कसर्च आतां !| आजच. 

+इशून जाऊ नये. ” 
“४ कारण सांगतां येत नाहीं कां द्गतेस / 

सांगवत नाहीं किया सांगायची इच्छा नाहीं 

असे म्हण, इच्छा असढी तर सांगतां येई 
आणखी मला कब्यटही पण आह, मी सांग? 
राजानें हंसूत तिच्या हनुबटीला द्वात छाबून 

(विचारलें 
ती कांहीं कललीा नाहीं, तनन््हां राजा पढे 

म्हणतेी:--- न 
. “/ मी इथून गेलों, कीं. पुनः थणार नाहीं,. 

अस॑ तुला फार भय वाटतं आहे हँच कारण, 
हैं भय घालवाब म्हणुनच. सी अता तुझ. न. 

ऐकतां जाऊन येणार म्हजे तुझ भय कमी. 

का. 



श्छ्वें ] 

होईल, त्याखरीज तुझ॑ भय जाणार नाहीं. 
तुला फार दिवस दें मय कटने आहे, तेव्हां 
आता आजचा प्रसग साधून ते अगदी काढन 
टाकले पाहिजे, झाला निश्चय, आतां त॑ कांहीं 
सांग्रितलस, कांहीं म्हणालीस, तरी जाण्याचा 
निश्चय मीं कायम केला. चल, आतां अधिक 
कांहीं बोल नकीा. पहाटंबची साखरझोंप मला 
घऊ दूं, आणखी तहीं घे, आतां अगर्दी 

बाल नक[ 

अर्सख *हणून राजा दुसन्या कुशीस वछला, 
थोड्याच बेब्यांत त्याला झोप छझागडी, या बेढ 
प्रभातकाकछाला दहा अकरा घटका अवकाश | 
द्वाता, मुरादेवीला मात्र झोंप छांगेना, तिनें नाना- 

: संशय आला, प्रकारं यत्न केला, पर॑तु डोछा मिटेचना म्हटलें 
तरी चालेल, राजानें जाऊं नये, असें करण्यास ! 

| कोणी नाहीं. 

। दालनांत गेली, 

काययुक्ति करावी हा विचार तिच्या मस्तक्रांत 
एकसारखा भ्रमण करीत राहिला, शेबर्टी (तिच 
तिला कांदी सुचेना, दुसच्या कोणाला तरी 
आपले मन उकल्लून सांगून युक्ति विचाराबी 
अर्से तिला वाटढ: पण विचाराबें कोणाला ? 
तिव्या अगदी मोक्या जीवशरकंठश्व दासी 
आणि सख्या दोन. 

समातेका, बंदमाला आपल्या सर्ब कार्यात व 
कारस्थानांत सहाय्य करीत नाहीं; 0तिल्ला 
कपटनाटक मुछोंच आवडत नाहीं, आशणि 
आपले क-त्व॒सवेस्थ तर कपटनाटकांत, पब्हां 
तिला आपल्या विश्वासांत घेण्यांत अर्थ नाहीं: 
त्यापासुन कार्यभाग साथम्पापेक्षां कार्यद्वानि 

| पाहुनच म्दृणते, भात्र व्हावया्ी; हें जाणुन तिनें ब्रंदमादे 
पुद्े पुठ आपत्या कारस्थानांतन वृगकऊलें इत- 
क्रेंच नन्हे, तर तिनें आपलऊे पहिलें सारें 
बदलले, आप राजाशा प्रम्ानें बागतों, 
कपटप्रतिज्ञा सोइंन दिला. अरे तिनें छछा 
भासपिष्याचा गयत्न चालबेला.. आणि सम- 
तिका आपल्यास फार उपयोगी पडणारी 
कोभतेंद। कपटनाटक नांदीपासून भरतवाक्य! 

१९ 

निश्चय डव्टमव्टला. 

| 
। 

। 
| 

एक बृंदमाला वे दुसरी | “४ 
| 

। 

तेस ! ” 

मज़ा इनें जागी केली 

१४५ 

पर्यत पार नेष्याला समर्थ अशी आहे, अससें 
जाणून तिछा आपल्या विश्वासांत घेतऊ, 
चाणक्याकड़े जाण्यायेण्यास, निरोप पोढोंच- 
विण्यास तीच साधन झाली, तिला आतां- 
पयतचा सर्व कपटसमारंन ठाऊक, तेब्हां त्या 
समारभाचा प्रताकार करण्यास तिर्चेंच साहांग्य 
घतत्यास आपल्यास ठीक परडणार, अर्से 
जाशन ती हलकेच उग््ली आणि बाहर गेली 

राजांस गाढ झाँप लागली होती 
| तिच्या अगदीं पथ्यावर पडलें, समतिका जेथें 

| ।नजत असे, तेथें जातांना तिछा अर्से वाटलें 
को, कोणचीं तरी पावले वाजलीं, तीं दडदड 
घांवत जातांना वाजर्छ:/ असाबीं, पण तिला 

म्हणून तिन दारांतन बाहेर 
जातांवच इकड तिकड पाहि्े, तो कोथ्ही 

ती सुमतिकेच्या निजप्याच्या 
तों सुमतिका अगदीं सर्वोच्च 

गुरफटबून घेऊन गाढ निजलेली, मुरादेबीनें 
किती हांका मारल्या, तरी ती उठना, तिच्या 
शजारी दुसरी एक दासी निंजलेली होती, ती 
सडबडून जाग झाली व उठून उभी राहिली, 

काय आज्ञा आहे १ ” अत तिने विचारलें, 
तेर * समातकेंठा चांगली हल्वृून उठव; 

काय ही झांप का राक्षसझोंप !  असे मुरा- 
दवीन म्हटलें, तेब्डां त्या दुसन्या स्वर्णलता 

दासीने सुमतिकेला हल्बून उठबिलें, तेब्हां 
जसे एखादें माणूस एकाएकों घावरून उठावें 
तशी ती समतिक्रा उठ्ली व मरादइवीला न 

णते, कायग स्व्णलते, अस 

काय एखाद्या माणसाला घसक फसक कंर- 

नंतर एकदम तिचो नजर मरादेवी- 
कडे गेलीसें दिसछ, आणि ती. म्हणत, 
* अगबाई ! हें काय १ महाराणीसहेब, क्षमा 
असावी, मला कांढढी चांग्े आनेदा्च स्॒प् 
पडत होत॑ं, आणखी त्या अध्यां स्वप्नांतच 

म्हणन ...पण दैवि, 
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मीं आपलंच काय गुन्हा८ढू लावरलं आहे £ 

आपली काय आज्ञा आहि १ ?” 

“ आहे. कांह्वी तुला सांगायर्च आहे 
स्वर्णलते, तूं अंमछ बाह्देर जा कशी. आणखी 
दार लावून अगर्दी दूर उभो रहा. आमचों 
चोलणीं ऐकूं नकोस. जा. दुसर कोणा या 
चेढों इकड़े याय् नाहींच: पण आलू तरी 
तिथें दूरच थांवव व मला येऊन सांगूंस॒द्धां 
नकोस. माझे बोलण संपर्क म्दृणजे मग तुछा 
मी बोलावीन, जा, 

अशा मुरादेवीची आज्ञा होताँव स्व्रणेलता 

तेथून निप्रन गली आणि आतां मुरादेबी 
आपलें हृदत सुमतिकेश सांगणार, तोंच 
तिच्या चित्तार्चा पुनः कांही चलाविचल झाली 
आपि ती एकदम आपल्या मनांत म्हणते, 

“८ सुमतिका पहिल्यापासूनच आपसत्या या 
कपटन।टकाऊा अनुकूल, तिछा आपला हा 
आयत्या बेछीं बदलऊेला बेत जर सांगितला, 
तर समाधान वाल आणि ती आपस्याला 

योग्य सल्ला देईड म्दणून तरी कशावरून ? 
कदावित तिला तें न रूवून आपले मन कायम 

करण्यालाच ती कारण होइल, ती दुष्ट 

कामाला, कपटनाटकालाच उपयोगी जर 
आपल्याला आता कपटनाटकाचा बॉमोड करून 
सत्कृत्य करावयाचें आडहे, आपला आतां- 

पर्यतचा उपक्रम महाराजांस न ख्ख्ठतां व 
आपकलें कांहीं अद्दित न ढोतां, जर मद्यराजांचा 

आ्राण वांचवावयाचा आहें, तर हिला आता 

आपकलें मन कढूं देतां उपयोगी नादी, हिला 

कांहीं तरी सांगून तशाच समजुतीत राहूं यावें, 
माझें मन बदललेलें जर हिला आवडलें नाहीं, 
आणि मांझ्याशोंच हिनें कपटनाटक केलें 

त्तर ! ”? असा विचार तिच्या मनांत एकदम 

गेऊन तिनें सुमतिकेचा सक्का या कामों ध्याव- 
याचा नाहां, तो नांवानें सुमतिका परंतु 

चंद्रगृप्त. [ प्रकरण 

विचार झाठा, ब्रेंदमालाच या काममी बरी, तिचा 
सका ध्यावा असा तिचा निश्रय झाला, आणि 
सुमतिकल; ती म्हणाली, “ सुमतिके, मला 
आज रात्रभर कशी ती झंप नाहों, आपका 
हा कार्यभाग सिद्धीस जाणार अर्स तुला 
वाटत का ! शेवठआास जर गेला नाहीं, तर 
तुझे न माझ काय होणार ! ”” समतिका खशे- 
खरच फार चतुर होता, राणीसाहेब आप- 
ल्याला उठतिण्याला आल्या त्या केवर्क एब- 
व्याचकरितां आल्था नाहींत, अरों तिने ताडलें, 
आपगणि म्हगते, “ देवि, आपल्याला त्यावहल 

अगदी सुद्धां शंक। नक्कों, आये चाणक्य असा 
तसा पुरुष नब्दे वर, त्यानं जो व्यह्द रचला, 
तो कर्ची विफल म्हणन होणारच नाहा. आपन- 
व्याछा या विचारासक्ेंच का झोंप आली नाही 
ती ! मीं म्हट्रं काय झालं इतके झॉप न 

यायला १ चाणक्यमुरूचा व्यूह सिद्ध होणार, 
आगखी आपल्या इच्छेप्रमाणं आपल्या 

भाच्याणा राज्यप्राप्ति होणार...... कर 

“४ छुत छुत छुत , सुमतिक, ?” मुरादेवी 
एकदम तिच्या तोडावर हात ठेबून तिला 
म्हणते, “ अग, मंठ्यानं बोल नकी. भिती- 
लामुद्धां या वेढों कान फरतील, आतां थो- 
ज्यावर आल आह, रिंकामा घोंटाद्य करूं 
नको, ?? 

इतके बोलून मुरादेवो पुनः अगदीं स्तब्घ 

झाडी, पुनः तिला अर्से बाटले कीं, आतां- 
पर्यत रच्लेल्या व्यूहांतून आपण निभावून 
निघृून महाराजांसही निभावष्यावी युक्ति जर 
कोणी सांगूं शकेल, तर ती सुमातिकाच 
सांगेल, तेग्हां आपलें मन तिच्यापाशीं मोककें 
करावें. वृंदमालेला अजूनपर्यत यांतला गंब- 
सद्धां नाहीं, तिछा आपण आता हैं सब सांग- 

णार, आणि नंतर तिचीं सक्कषा घेणार, अशा 
स्थितीत ती सक्वा तरी क.य देणार १ पुनः 

छृतीनें कुमातिका होय, असा तिच्या मनावा | मनाची चलूबिचल झाली आणि आतां पुन; 
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विचार करवयाला अवकाश नाहीं, म्हणूनःच 
काय ती एकदम सुमतिक्रेस म्हणतेः -- 

४ ममतिक्रे, माया भाच्याला राज्य 
मेछन मरा काय कराये आइहि ? त्यपेक्षां 
महाराज चिरायु होऊन त्यांच्या प्रेमछत्रा- 
खलों मी ज' सख भोगीत राहिल, तर काय 

कई वाईट ? मला इतके दिवस तुरुंगांत 
टाकलं, माइया पोराला ठार केलं, या लेषान 
म कहीं तरी बोललें आणखा कांहीं तरी 

अतिज्ञा करन भलभलतेच व्यूह रचविले; पण 
मला आतां तें कांहीं घडूं देके नये असे 
वाटते, जा तर चाणक्य गुरूला सांग कों, 
आपला सगक्त व्यह बद <बून आपण आतां- 
च्या आता चंद्रसुप्तातठा घपेऊन जा. महारा- 
जांनीं आज इथून जाऊं नये अशाबहल मी 
पुष्क-० खटाटीप करणार आह. पण शेवर्टी 
त्यांठीं साहीच ऐकलं, तर सववे गोष्टी महारा- 
जांपाशा कबूल कछून त्याचों क्षमा मागणार 

आह. त्यांनीं क्षमा केछी तर टोकच, नाहीं 
तर काय शासन करताील तेंडी सोशीन; पण 

नाहीं. सुमातेके, आपले नाटक अगदसद्धां 
र॒ पट्टे न देतां महराजांच प्राण वांचवा- 

यात्य युक्ति सांगत असलीस तर सांग; नाहीं 
तर आता म्हटलं त्याप्रमाण मी करणारच 
समजलीस £ 7? 

मुरारेबी एकदां वरीलप्रमाणें बोलूं छागली 
आशि मग तिला असे दिसलें को, आपत्या 

निश्चय डव्ठमव्ठला. २४७ 

नांतलें सगढे एकदां कसें ओकून ठाकूं असें 
तिला झालें असलें पाहिजे, तिनें त॑ ब्रोलणें 

एकन समतिका फारच चकित झाली, आपण 

एकरतोीं आहांत हैं मरादेबीच बोलते आहे 

काय १ आपण जागतावस्थेंत ऐकतों भाहों- 
तना ? स्वप्रांत तर नव्हेना ? असे तिला 
वारलें, आणि ती एकदम आपल्या यज- 
मानणीस म्हणते, “ देवि, आपर्ु मन अं 
एकाएकों बदलायलछा काय कारण झार्ल ? 

आम्ही काय, आपण सांगाल द्या अआज्ञेच्या, 
आता म्हण।ल, तर आत्तां आर्य चाणक्या- 
कडे जाऊन त्यांना बोलाबुन आणते, ? 

“जा तर जाच, माझा निश्चय झाला, 

महाराजां च्या कानावर सबे मजकूर घातला, 
म्हणजे त्या बिचाय्या ब्राद्मणराच्या जाबास 
घका पाचेल, करितां त्याला आधीच सावध 

कहन परछन जायला सांगाव॑ तें बर॑ं, जा. जा, 
आता अगदीं उभी राष्ट्र नको. ही थवेछ निघृन 

्छ. 

गली कीं, पर्ढ काय हाइईल तें कांहाँ सांगतां 

हि " राम | यथत नाहीं. माझ् मन क्षणाक्षणी बदलते आहे. 
अगरदी विनाकारण त्यांचा घात होऊ देणार | 

जा, 

समतिकेसही वाटरलें की, या वेत्टीं आर्य 
चाणक्य आला तरच ठकि, म्हणून ती गेली 

!बृ थोज्या वेब्यानं व्यास घेऊन आली, 

आये चाणक्य व मरादेवी यांचा त्या वेहीं 

झालेछा संवाद फारच विलक्षण होता. तो 

वबाचकांस पृढील प्रकरणी कलेंल 



प्रकरण २५ व॑. 

भाचा कीं मुलगा ? 

पल्यास कां बोलावलें 

आहे, नवीन प्रका 

! ः | 9“2॥ ४४६८६ क्यास मार्गानें येता- 
येतांच सांगितलें होतें, मुरेच्या आजपयतच्या 
वतनावरून दिचे आयत्या वेढोीं मन बदलेल, 

आणि भलताच प्रसंग ओढवेल, अर्से चाण- 

क्यास आतांपर्यत वाटलें नव्हतें असें नाहीं, 
तो बेसावध नव्हता, बेर प्रसंग आहे, त्यांतृन 
त्रीजात आहे, कोण्या वेद मुरेच्या मनार्ची 
काय स्थिति हाइल याचा कांहीं नेम नाहीं, 
आपल्या दायादांशीं युद्ध करावयास सिद्ध 
झालेल्या अजुनाचीसुद्धां आयत्या वेछीं काय 
स्थिति झाली, असे मनांत येऊन तसा प्रसंग 

मा मल तलकि3 भा >> अकबर 

काथ झाला आहे, हैं ' 
९ ८. केनें | सब सुमतिकेनें चाण- , 

आलाच, तर कशा तहने॑ वागावयाच त्यावा | 
निश्चय त्या दरदर्शी चाणक्यानें कछन ठेवछाच 
हाता, ज्या कार्यास हांत घातला, त्या कार्याचा 
पुरा शेवट लावल्याखरीज कर्मी राहणार नाही 
अशजा स्वभावान्या माणसांत अगदा अग्रस्थानीं 
शोभेल असा चाणक्य होता, हूँ नव्यान सांगा- 
व्यास पादिजे असे नाहीं. त्यार्न पद़िल्या- 

पासून सब गोशेंचा विचार कछून ठेवला होता. 
समतिकेनें नवीन काय प्रकार झाला तें सांगि- 
तल्याबशंबर त्यारन पुर्ढदे काय बोलाबयाचें, 
काय कराव्याचें याचा निश्चय ऋरून टाकला, 
सम्तिकेनें व्यास .यज्ञशाद्लत नेऊन बसबवेलें, 

>िवेकनककन्म०«सन कान 

ड््न 
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तो आला हैं कण्तांच मुरादेवी तेथें आली व 
तच्यापुर्द यऊन ते। उभा राहिला, इतकेंच 
नन्हे, तर छागर्लच तिला म्हणाला, “ देवि 

मुरे, मला इतक्या तांतडीन॑ कां बोलावर्ूंस १ 
आपला हतु सिद्ध होण्यांत कांद्वी विश्न येण्याचा 
संभव आहे, असं वाटून बोलावलंस काय :£ 
तसं असेल तर बोल ल्वकर, मी त्वरित काय 
शकक््य तें करून तें विन्न टाव्यतों, ? 

विप्रश्चष्टा, '” मरादवी एकदम त्यास 

म्हणाली, “ आपण आरंभलेलं कार्य करा- 

यच॑च, शेवटाल न्यायचच अस हाटलं, तर 
विप्न कांहीं नाहों:. पण असल प्राणघाताचं 
काथ घडबून आएंच नये, अर्स मा वायाय- 
वा लाग्॑ अहि, आणखी तेबड्याकरितां 

तुम्हांला थबोलावून आणल्ल आह, आपला व्यूह 
मोहन टाका. तें शक््य नसेल, तर मी मह्य- 

। राज आज जाणारच नाईत अभ्न॑ करून टाकतें, 
जाथचच असा त्यांनीं आग्रह घरिंला, तर 

सगर्॑ काय आपण केले आदे, तें व्यांच्या- 
पाशों कबूल करून क्षमा मागत, आपण त्या 

चंद्रगुप्ताला घऊन आतांच्या आता निघरन जा, 

नाहीं तर आपतल्या ग्राणांवर बेतायर्च!, ?” 

ते ऐकून चाणक्य इंसला व हणतो, 
“ दृवि मरे, आपला सगद्ण बेत बदलायला वछ 
मात्र फार नामी काढठलौस [ मी ब्राह्मण, 

केवव्ठ यजनयाजन, पठनपाठन करून असणा- 

रा, त्या मरा या घोंटाव्यांत उगीच घातलंस. 
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नुझी प्रतिज्ञा पुरी करायची ह्णन मी चंद्र- 
गुप्ताला इथें घेऊन आलों, त्याला राज्य मिक्क- 
ण्याची सगछी सिद्धता झाली, आणखी आय- 
त्या वेढीं असं बोल़ूं लागलीस, याला ह्ाणावं 
'तरी कार्य ! पण वेडे, तूं आतां आपलंे मन 
'बदछून ... ?” 

हैं बोलतांना आय॑ चाणक्याचा आवाज 
'फार मोठा झाला. तेव्हां मुरादेवी त्यास द्यणते, 
“विप्रश्रण्ठ, तूं मोठयान बोलूं लागलास, तर 
'घटकाभच्यान॑ येणारं संकट आतांच उमभे 
'राहील, नब्दे, तूं आता मुकाटयानं पाटलि- 

पुत्राच्या बाहेर निघून गेलास, तर तुझा जीव 
वांचेल; पण आता तुझ हैं मोठयानं बोलणं | 
ऐकून जर महाराज जागे झाल किंवा दुसच्या 
कोर्णी कांहीं !कून त्यांच्या कारनी घातलं, तर ' 
काय होईंल बर॑ ! आता उगीच बोलण्या- 

बिलण्याचा भमरीस न पडतां आपला व् चेद्र- 

गुप्ताचा जीव वांचवाल, तें बर॑. माझा तर 
अगदों पका निश्चय झाला, कांदी तरी बोडून । 

महाराजांनी जाप्याचा बेत रहित करावा, असे 

मी करणार, ना्हींपक्षां आपी खरी दकाॉकत- 

हैँ समर् कारस्थान सांगन त्यांना सावध कर- 

णार: पण त्यांचा घात द्वोऊं दणार नाहीं. 

'€ त्यांचा घात नका होऊ देऊं: पण तू 

आपल्या पोटच्या पोराचा घात करणार 
काय ?! ” चाणक्यानें तिच्या प 

तिला म्हय्लें 

“४ माक्या पोटच्या पोराचा घात ! 

आणखी मी करणार ! कोठचा' पोरगा ? तुद्मी 
बोलतां काय ? ” मुरादेवी आश्चयचकित | 
होऊन विचारूं,लागर्ल!, चाणक्याच्या बोल- 

ब्याचा तिछा अर्थ तिला समजेना. तेब्हां 
चाणक्य पुनः तिला म्हणता, “ आपंल्या 
चोटच्या पोराचा घात करणारला शासन 
करीन, आणखी आपल्याला वृषली म्हटल्या- 

बहुल आपल्या माहेरच्या कोणालाँ तरी पाट- 
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लिपुत्राच्या प्िहासनावर बसवीन अशी तू 
प्रातेज्ञा केलीस, आणखी आतां पहातों तों 
तिचा भंग करून आपल्या पोंटच्या पोराचा 

तूं स्वतःच घात करायछा निघाली अद्दिस, 
याचा अथे काय १ ?? 

“ आया, तुझ्या चित्ताला श्रम तर झाला 
नाहींना ? माझ्या पोट्व्या पोराचा घात करा- 

यछा पहातें आहें, असं तीनतीनदां म्हणतोस, 
याचा अर्थ तरी काय ? मी गर्भवती 
आहे, असं खोटंच सांमरितर्ूुं, तें तुझ्या 
कानीं येऊन ट्यावरून तर तू अस 
कांहीं बोलत नाहींसना 4 राजाजवद् 

आपला अपराध कबूल केला, म्हणजे राजा 
मल देहांत शासन करील आए त्यान॑ तर्स 
शासन केछ म्हणज मात्र माइ्या हातून 
पोटच्या पोराचा घात होईल; पण मी गर्भ- 
वती नाहां, आपला तसा श्रम असला, तर 

तो अग्रदीं दूर करा, ?” 
“ देबि, मी तर कांहीं श्रमांत नाहीं; पण 

तू मात्र आजपरयत श्रमांत आदेस खरी, 
राजान तुझ्या पोटच्या पोराचा घात कर- 
प्याचा यत्न केला; पण तो सिद्ध झाला नाहीं. 
आता तू मात्र आपल्या हातान व्याचा घात 

करविषण्याची सगछी सिद्धता करते आहेस 

तें बोलर्ण एकून मुरा अगर्दी भांबावल्या- 

प्रमाणें झाली आणि आश्र्यपरित व पच्छा- 

प्रेरित मुद्रेन चाणक्याकडे पाहूं लागली, परंतु 
तिच्या तोडून कांहीं शब्द निधना, काय 
बोलावें, तें तिला सुचेना. 

चाणक्यास हीच स्थिति पाहिजे होती. 

तो तिला पुरढें म्हणाला, “ देवि. तुला फार 
बेछ भ्रमांत ठेवीत नाहीं. तूं जननी, तुला 
तुझया पुत्राची तेव्हांच ओछख पटायलछा पाहि- 
जे होती, परंतु यटली नाहीं; पण मी आज ती 

पटवून देतों, उगीच लांबणीवर टाकीत नाहीं, 
मी लौकरच कथोीं तरी हें करणार द्वोतों. पण 
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तूं आजच त्याची अवश्यकता केलोस. देवि 

तुझा मलगा ।जबत आह 

“ साझा मुठगा जिवंत? ? मुरादेवीनें 

एकदम त्याच्यापुढें जाऊन मोठ्याने विचा- 

रलें, आपण कोठ्ें आहोंत, काय करतें। आहत 

यार्च तिला भानच राहिलें नाहीं. 

“ होय, तुझा मुखगा जिवंत., ”? आये 

चाणक्य किंचित् इंसून तिला म्हणाला, 

“८ आयो, आपण माझा विनोद तर करीत 
नाईना ? ?” मुरादेवीनें विचारले 

“ ही विनोदाची वेछ नन्हे, आणि याव- 

जन्मात मीं कधी कोणाचा विनोद केला 

नाहीं, 

“ तर मग काय माभ्या मुलाचा त्या 

बेठीं घात झाला नाहीं ? ? 
“« ज्ाहीं, घात न होतां तो जगला असं 

सिद्ध करून यायला मी सिद्ध आहें, ?? 

मरादेवी आश्वयस्तब्ध झाली, चाणक्य 

काय बोलतो आहे याचें ज्ञानच तिला झालें 

नाहीं असे दिसलें, नंतर पुनः म्हण्ण्ते, “* कुठ 

आह्दि तो आता १ 

“ या घटकेस पाटलिपुत्रांत, तुइ्या अगदीं 

सन्निध आहि. तंच तुझा ... ... झ् 
“ काय म्हणतां माझा मुऊगा मेला नाहीं £ 

तो पाटलिपुनत्नांत आद्वि ? आया चाणक्या, 

मला अशी संदेहांत ठेबूं नका. काय जें 
सांगायच असेल तें अगदीं स्पष्टपण सांगा.”” 

८४ देवि भरे, आतां आणखी स्पष्ट स्पष्ठ तें 
काय सांगयूं ! अज़न तुला तक हाईना ! ?” 

“ मला तक झाला आहे; परंतु तो तके 
खरा असे कस समजावं ? ?”” 

“ आणएला तक खरा कीं खोटा, 
प्रत्यतर आपले मनच असतं, ” 

“ आजपयंत त्या मनान॑ नाहीं को मला 
प्रतीति दिली ! ? 

याला 

चंदगुप्त. 
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देऊं नये, 

[ प्रकरण 

“ ग्रतीति पादण्याला यत्न केल्याखेरीज 
प्रतीति यावी कशी ! ” 

“ तर मग काय चंद्रग॒प्त माझा पृत्र 
म्हगतां ! ज्याला जन्म दतांच मला बंदि- 

वास झाला, आणखोी ज्याचा नाश करण्याची 

महाराजांनीं आज्ञा केडठी तो माझा पृत्र. 
जिवंत आहि म्हणतां ! तोच हा चंद्रगुप ! 
आयी चाणक्या, मला फसवीत तर नाहींना !. 
मीं तुमच्या बेताला अनुकूल रहातरे म्हणुन 
हैं आयत्या वेढीं कांहीं तरी बनवून मला 
सांगत नाहांना ! हा चंद्रगुप्त माशझ्ा मुलगा ! ”? 

“ हाय, हाय ! ज्याला धनानंदानं ठार 
मारण्यासाठीं मारेकन्यांच्या स्वाधीन के 

नसतं, तर जो आज या पाटलिपृत्रांत यौव- 
राज्यसुखाचा अनुभव घेत असता, तोच हा 

तुझा पुत्र चंद्रगुप्त. देवि मरे, तुझया आणखी 
त्याच्या स्वरूपांतर्ू साम्य तुला दिसलं नाहीं 
काय ! त्याल्ा पाहून तुझ्या मनांत कर्धी पृत्र- 

वात्सल्य उ्भ राहिल नाहीं काय ? यापूर्वी 
तूच मला याच्यासंबंधानें किती तरी प्रश्न 

विचारविस: पण, तुल्य विचारायछा अवसर 
म्हणून मीं, हा तुझा भाचा ? 

अस॑ सांगितर्लं, कारण भाचा म्हटलछा, म्हणजे 
तव्याच्या आणखी तझ्या स्वरूपांत एव साम्य 
का याच्र आश्वथय काणाला बाउण्याला जामाच 

राहू नये; परंतु माझया नुसत्या सांगण्यावरून 

तूं सुद्धां फसशील अस मला वाट नद्दतं: 

तथापि जे दिवशीं तूं शंका घशील, ते दिवरशी 
वस्तुस्थिति तुला सांगण्याचा म|झा वेत होता; 
पण आजपयेत कारणच पडल॑ नाहीं. 

मुरादेवी चाणवयायें बोलणें ऐकत होती 
कीं नाहीं याबहल दॉकाच होता, कारण तिचें: 

चित्त त्याच्या बोल्ण्याकडे असावें असें दि- 

सलें नाहीं. चाणक्य सांगतो ही गोष्ट खरी' 
असेल काय : चंद्रमुप्त आपला पुत्र असेलू 

काय ? कीं आपण या वे््ीं आपला आतांचा 
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बेत साइन देऊन चाणक्याला अनुकूल हेऊन 

रहाव म्हणन हा आपल्याला कांद्ठी त री सांगत 

आहे ? अशी शंका तिता आली व ती एक- 

दम मध्यच चाणक्यास म्हणते, “हा माझा 
मुऊगा ब्हणतां, पण हैँ आपल्ं म्हणणं सिद्ध 

करायला आधार काय १ ?? 

, आधार होय £ त्याच॑ स्वरूप आणखी 

तुझ स्वरूप यांतील साम्य, ?? 
“,हा कादीं मोठा अमोध असा आधार 

नश्हे. याहून विशेष असा कांहीं असछा तर 
सांगा, ?! 

“ देवि मुरे, असे आधार मागत बस- 
ण्याची ही वे अहि का |! ?? 

“ बेठ कशी असली, तरी माइ्या मनाची 

या वेढी फार चमत्कारिक स्थिति झाली आहिे, 
तेन्हां आधार विचारू नको तर काय करूं ? ?” 

४ तुला आधार पाहिजे, तर हैं काय आहि 
तें पड़ा. हें त्या नवजात मुठाच्या माणिवधा- 
वर होत॑, तें मूल हिमाचलाच्या पठारावर ' 

रानांत टाकलेल होत॑ आणि तेथल्या गोपाछांना ' 
ऐन चांदण्या रात्रीं सांपडर्ल, भगवान चंद्रमा 

आपत्या शीतकरनी जणूं काय त्या तान्हया 
मुलाच राशक्षम-गोपन करत द्वोता, म्हणन 
त्या गावांनीं यार नांब चद्रग॒प्त ठेबर्लू, ० 

आय चाणयानें याप्रमाणं बोलन से रक्षा- 

बंधन पुरे के, तें पद्मावांश्र्मीय अंवारांत 
सानपठत असल्छया एखाया माणसास एक- 

दम इदिव्याया प्रकाश दियावा आँणि स्यामु 
सग< कांही चक्र दिसे छागराजं, तशीच मरा- 

देवीबी स्िति झाडी, इतका वछ रंशय- 
तमानें ग्रासलेन्या तिरा ते रलायंधन कंवब्ट 

उज्ज्वल दापाप्रमाणंच झा्ें, आधि ती 
आश्चर्य, दृष' व किंचित खेद या तीन [विका- 
रांच्या उद्भेगानें अगदी स्तब्घब झाली, ।तेच्या 

तोंडावाटे एक दशब्दसुद्धां निधेना, बराच वेष्ड 
झाला, तिला कांद्टी वेछ स्तब्ध,बसूं देणेंच या 

ि 

भाचा को 
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किक > के पलक के 

। देश्न, ” अशी माशझी प्रतिज्ञा 

सुलगा : श्ण्श् 

वेढीं श्रेयस्कर,. असे समजून चाणक्यही 
स्तव्य बसछा. नंतर कांहीं बेब्यानें ती म्हणतेः- 

“ आर्या,- चंद्रगम माझा मुखझगा असे 
आपण सागितल्यापासून ... . ..!! 

''सांगितल्यापासून अस कां म्हणतेस ? तुझी 
खात्री करून दिलीना आता १ ” 

“ बर॑ तसं कां होईना: पण हैं समजल्या- 
पासून माइ्या मनाची स्थिति अतिशय चम- 
त्कारिक झाली आह. तर आता मी काय 
करूं | महाराजांना जाऊं देऊं १ त्यांचा घात 
होऊं देऊक ? काय, करू तरी काय !? मला 

तर वाई कांहीं सुचत नाहीं. ”” 

“ यांत सुचायर्च काय आहे ? तुझया 
मुलाला राज्य मिथातं असं असेल, तर गप्प 

बस, त्या वेणीं तुझ्या मुलाचा घात झाला 

नाहीं; तो आतां करून ध्यायचा असेल, तर 

राजाला सगव्या गोष्टी सांग, मला तू गाल 
ब्रेडन पछून जायछा सांगतेस, पण मी तसा 
जाणार नाहीं,  त्याजा या नदाच्या सिंहास- 
नावर बसरवीन; नाहीं तर भी आपला प्राण 

दर आह, माझा 

[हू सिद्ध झाडा, तर माझ्ी $वतिक्ञा सिद्ध 
झाली, माशा व्यद तुइझया या आयत्या चेल- 

च्या सितेषणामुझ फसझा, तर राजा माझा 
ग्राण घेडल, आणखी चंद्रमुप्तावा घात करील, 

मला दोनही सारखींच, अतिक्षा सिद्ध होत 
नाही, तर साझा प्राण देश्याचा निश्य, तो 
राजा घहल, बना : तू आपस्या मुह्यच्या 

प्राणाची तर काछ्जोा ऋरशीछ!? कर आता 

तुछा जें योग्य दिसेल ते, मुखाचा प्राण घेवबीद 
किवा त्याद्य राज्य देवीव, गप्प बसलीस, तम 
व्याठा राज्य मिवालंच, बातमी फोडर्लास तर 
रााजाने त्याला ठार कल्च अर्स समज, मी 

आता जातों, जे काय करण तें स्वस्थ्प॒गें कर 
मी आता थांबत नाहीं, माझा वेलातिकम 
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झाला, . असे म्हणून चाणक्य तेथून खरो- 
खरीच निघृन गेला, 

आपण आता जें बोललों, त्याचा पूण 

परिणाम दोणार, आता राज्यलाभासाठटीं जरी 
नाहीं, तरी पुत्राच्या प्राणलोभाने तरा हा 

अगदीं स्तम्च गण्प बसणार, अर्शा चाणक्या- 

च्या मनाची पक्की खात्री झाली, तो अगरद्दी 
निश्चितपर्ण निघून गेला, इकडे मुरेच्या मनाला 

पक्री चिंता छागली. चंद्रमुप्त आपछा पुत्र, 
त्याला तत्काछ राज्यलाभ होगार; पण पर्ताचा 

कांहीं स्पष्ट सांगून त्याच्या चांगुलपणावर सब्र 
सोइून देणें जरूर, याखेरीज दुसरा माग 
नाहीं, आपण आपल्याकड्नन असा यत्न 
करावा, कों त्यानें मुछींच जाऊं नये; पण तो 
यत्न सफल आछठछा नाहीं म्हणज काय करणार £ 

जसे एव्राद्या मनुष्यास बेड लछागावें, व्याच्या 

झालें एक एक प्रकारचा उपदेश करी, दुसरे 

दुसन्याच प्रकारचा, तिसर तिसस्याच प्रका- 

रचा, अशी स्थिति झाठी, आलां करावें काय 

संद्रग॒प्त- 

न / 
; 5 हि णृ ञ्री 

प्राण वांचायिण्याचा प्रयत्न कराबयाचा, तर « हरी 

[ प्रकरण २८ वें. ] 

अशा विवंचनेत ती असतां राजा धनानंद 

जागा झाल व त्यानें तिला हांक मारिती. 

राजा घनानंद फार वेछ प्रहर दिवस 
हाऊन जाईंपर्यत तिजला द्वोता. रात्रीं इतकें 
जागरण असतांही मुरा केन्हांच उठून' गेली, 

हें पाहून त्यास आश्रय वाटलें, तेव्हां तो 

तिला म्हणतो, “मी आज जाणार म्हणून 
तुला झं।प नाहीं आली वाटत॑! तुला अजून 
वाटतं ना को, मी एकदां इथून गेलों द्वणजे 
परत येणार नाहीं द्यणून ! अगर्दी वेडी आह्वेस 

खाजञ्रीच ऋन  देणार 
' आज मी.” 

-> *+-+ अमन के  >ग- 

32 मु 

“नका महाराज, आज आपण जाऊँ नये. 
उद्यां पाहिजे तर जा. ?! 

““उद्यां काय जास्त आह १? आणखी आज 

काय कमी आहे! तें कांहीं नाहीं. दूं आतां 
तयारीला लाग, मी आपला जाणार. राक्ष- 

७. न # |, * दे स् गर्द री क्र्ली ली ञ् 572 ७. ञ ५ 

डोफगाल: नोवोपिकारओ िवॉरिन अधंग 5 8 25 को वर इ0 लव ला 

शेऊं लागावें, तसेंच तिर *- ८७...  यइल मला घऊन जायला, 
हाऊं लऊाग्राव, तसंच ।तला झालऊ, मन तत्रांबंब ' 

“पण सरकार, माझा उजबा डोगा लबतों 
आहि. मल! फार भय बागते अआहे, 7” 

“ तुझे भय संध्याक्रार्णी जाईल, मी परत 
श्र, छ 

आला, कीं गरुं भय | ?? 



पकरण रह व. 

पांति को पत्र ? 

हाराजांच मन बद- 

लावें, म्थांनीं व्या 

द्िविशी राजसभेंत 

जाण्याचा बत र- 

हित करावा ह्यणून 
सुरादेवीन  नानाप्रकारांनी त्यांस सांगून 
पाहिलें: परंतु महाराज घनानंद कांहीं 

केल्या ऐक्रेनात, त्यांनीं एक बोलणें धरून 
ठेविलें:- * मी एकदां इथून गेलों, ह्यणजे 

- दुसच्या कोणाच्या यत्नांना किंवा साझ साक्षच 
मन बदलल्याने पुनः इक परत येणार नाहीं, 

असं॑ तुक्ष्या मनाने घतर्ल आहि, अस॑ तुझ्या 

मनाला मय वाटत आहे, द्यणनच तू मला 
असा आग्रह करते आहस: पण माँ एयड्या 

बावतीत तुझे अगदोीं ऐक्राय्च नाहीं 
टच > ॥॒ ध भ _ की का हे 

निश्चय कला आटे, क्षणभर-नण»्द प्रहर दीाड़- 

- प्रहरपयेत-तुला वाइईंट बाटेल,. कारण मछा 

परत यायलठा इतका बवेछ लागणारच: पण 

हाणजे तुझ तें भय 
एवडयाचकरितां मी 

एकदां परत आर 
कायमच नाहींस हॉइल 

जाणार, तुझया विन॑तीकडे, आजबांकडे दुलंक्ष्य 

करणार, तझी आज्ञा माडणार, आतां या 

बाबताीत अगदों कांद्दी बालू नक्ोा, जा माझी 

जाण्याचो तयारी कर, नाहीं तर तू माधक्या- 

बरोबर चल, तूं एका हत्तावर वसून ये, चल 

म्हणजे कोणी समाझ॑ सन दिसकावूत नेंऊं 
छागलूं, तर तें परत आणायला दूँ आपली 

२० मे 

असा | 

वर्ठी पर्तीच रूप आपय्यापुदे 

अगदी जब्य असशील, येतंसः तशी तुझी 
व्यवस्था करायला सांगतों, ” राजा घनानंद 
अशा प्रकारें कांही विनोदानें व काँहीं मनः- 

पूरक अर्से बोलत होता: परंतु वा सगव्न्या 
बोल्ण्यावरून एक गोष्ट मात्र मुरादेबीच्या 
मनावर पक्री ठसली कीं, राजा कांहीं केल्या 
आपब्या द्याणण्याप्रमाणें करीत नाहीं. तो 
आपला आज राजसभंत जाप्याचा बेत कांहीं 

बदलीत नाहीं, राजा अधवट  विनोदानें 
बोलत होता: परंतु तसा विनोद ऐकून आदन॑- 
दून त्यावर बिनोंदपर श्रत्युत्तर देण्याजोगी 
तिची मनःध्यिति नव्हती हैँ सांगावयास 
नकोच, तिदच चित्त अगदों बावरत्यासारख 
झाले होतें, आपण या वर्दी मुकास््यानें 
यसलां, तर मुलाला राज्य मिछेल, आपलो 
प्रातज्ञा खरी होइछ; परंतु पतीची हत्त्या 
केल्याचं महापातक आपल्या भार्थी य्रेऊन 
आपणास चिरक्राल रॉोरवनरकांत पडावें 

लागल, मुलाला राज्यावर वसलेला पाह्न 
आनंद होण्यान एका वाज़सच रादून प्रत्येक 

उर्म राहयील, 
पतिहच्येचें पातक अद्वारात्र आपल्या मनाठा 

छत्ठी ल, तेन्हां तसें आपण करू नये. मुका- 

ट्यानें बस नये. आतांपथत जे काय कार- 
स्थाव केले आहे, जो काय ब्यूह रचला 
आहे, तो सगव्य पर्ताजवछ सांगावा; मग 

आपनें काय जें व्हाबयाें असेल, आपलें ज॑ 

काय तो कर्ाल, तें मुकाट्यानें सहन करावें, 



१७५७ 

येऊन जाऊन काय करो७१ आपणास पुनः 
कारागद्मांत टाकील इतकेंत्र की नाहीं! कारा- 
गहाची आपणास संवयच आहे. फार तर आ- 
पला वध करवील: पण छे, आपल्यास कारागहंत | 
टाकील, किंवा आपला वध करील, एवढया 
वरच भागावयाचें नाहीं. ज्याचा लहानपर्णी- 

जन्म झाल्याबरोवरच-घात केला ह्मणुन 
आपण सूड घेण्याचां प्रतिज्ञा केली, तो माझा 

पुत्र आज इतक्या दिवसांनीं माझ्या दृश्शीप 
पडतोा आहे, त्याला राज्य मिव्ण्याची आशा 
उत्पन्न झाली आदि, त्याची काय वाट हे।ईरुू 

इतके दिवस नानाप्रकारवचीं कारस्थानें करून 
शेवर्टी आपणच व्यूह फसवर्तो, म्हणन संता- 
पलेला आये चाणक्य सवे कांहीं ओकून 
टाकील, आणि तस॑ झालें म्हणजे राजा च॑ंद्र- 

गुप्तालाही 5२ मारील, हा 

नग्दे, असे आम्ही सांगून ज्याला मारून 
टकण्याकरितां मारेकस्यांच्या स्वारधीन केलें, 
तो त्या वेच्यीं मारा गला नाहीं, 
केवढा प्रसंग आपतल्यावर गुदरला पहा, तोच 
मुलगा आपलें राज्य 

मुछगा आपला 

च्रेण्यासादी आपल्या 

चिडविल्याखेरोज रहाणार नाहीं. आणि तथा 

भाषणांनी एकदां तो चिडला कीं, मय काय 
कर्राठ आभि काय नाहीं याचा नेम नाहों, 

यामुछें हा | 

चंद्रगुप्त. 

चंद्रगुप्त हा आपला पुत्र असे मनांत सद्धां | 
आणगणार नाहीं, व्यास उभा जाछालपुद्धा, 

तेग्हां आपण आता काय करावे?१ काय 2 
आपणच आपल्या मुलाचा प्राणघात करावा? 

आणि ता झालेला पहावा * छ. छे. ह 

विचार तिच्या सनांत क्षणभरसुद्धां ठरेना, 

पति कों पुत्र! पति कीं पत्र ?! तिची अनावर 
इच्छा को, दोधेही वांचावे, दोधघांच्याही 
जावास धक्का लागूं नये, आपला मुलगा 
जिवंत आहे, असें आतां आपल्यास कललें 
आह, तर सुमाल्याला सिंहासन न मित्यतां 

| अशज्मी व्यवस्था करतां आली, 

| महणून धनानंद कदाचित स्थाची 
| णार नाहीं, मी स्त्री म्हणून के 

जीवावर उठला वंगरे बोलून मंदछो राजाला | 

[ प्रकरण 

त्याला मिछावें अशाबदल पुरे आपत्याला 
बाटतील त्या खटपटी करितां येतीड, पति- : 
दत््या आज टाठतां आली, आणि आपल्या 

मुलाच्या जीवावरही कांहीं यात्रयाचें नाहीं 
तर' पुडेमार्ग 

महाराजांच मन वव्यू , आणखी त्यांच्याचकडन 
आपण आपल्या पुत्राल/ राज्य।निषेक करत. 

| तेबब्याकारितां त्यांचा प्राणघात करण्याची इच्छा 

| 

घरण्यावें कांहीं कारण नाहों, काय आपण 

वेड्यासारख्या त्या कारस्थानी व्राह्मणाच्या नादीं 
लागलों ! आपकलें दुष्ट कार्य करण्यासादों त्यानें 
आपल्याला हाताशीं घरलें, आणि आपणहदी 

त्याच्याबराबर वढावत गेल, आतां जर आपण 

गप्प बसलछीं नाहीं, जर का आपण त्याचा 

सगढ्ठा व्यूड फसवितों आहॉत अशी त्याला 
शंका आली, तर तो आपल्या स्वतः्च्या- 

जावावर उदार होऊन माझ्या जीवावर उठेल, 
आणखी माझया इतक्या वंषोनों छाभलेत्या 

मुलाच्याही जीवाबर उठेल, तो ब्राह्मण आह 
दत्या कर-- 

दाचित माझीढी 
दृत््या करणार नाहीं; परंतु आपल्या पित्या- 

पासन राज्य दिसकावून धष्यासार्टी त्याची 

हत्या करणास्या पद्राझा कथीी कोणी क्षमा 

करणार नाहीं. मग 4 पाराचा शस्च्छद 

ट्रोंऊ देऊे ४ छे छ., मग मा करे तरोी क्राय : 

| पती्नी हच्या होते आहि, 6 मनांत अर्तांच 
हे 2 फ रस २ज न मजा करसेंसेच होतें आहे, ती हाऊं न ंदिली 

तर पुत्राची हत्या खाबत होणार, तो करी 

होंऊं देखे ? तें कांदी नाही. 

| ण्यास-दोहातून कांहीही न 

यतून पार पड- 
दग्यास- 

तल, स्वस्थ 

हाऊ 

उपाय काय योजावा ? कांही 

बसावें, पण स्वल््थ बसावें £ स्वस्थ बसगणें 

म्हगजच पतीची दृच्ष्या होऊं देणं, ती होऊं. 

दऊं नय म्हणून तर सगव्ठी धडपड, नाहीं तर 
' काय १ असले विचार तिच्या मनांत एकस़ारखे., 
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चालले हं.ते., ते विचार चालले असतांच 
ती महाराजांची सेवा करीत होती, अथोतच 
ती जें काय करीत होती तें अगदी ग्रांतचि- 

त्तानें करीत होती. तिच्या चित्ताचे तें श्रांतत्व 
राजाला दिसून आलिंच; परंतु ती नको 
म्हणत असता आपण जाण्याचा निश्चय कायम 

केला' यामुकें तिच्या मनाची अशी स्थिति 
झाली आंहे, आपण एकवार जाऊत संध्या- 
कारछीं परत आरलें म्हणजे हा श्रम पार नाहीं- 
सा होइल, आणि मग टद्विगाणित उल्हास 
द्वॉईल, तेब्दां परत यईपर्यत आपण आता 
कांहीच बोलूं नये, असा विचार करून राजा 
त्यासंबंधांत पनः कांहींदी बोलला नाहीं. त्यानें 
आपली तयारी 'जालबविली, स्नानरंध्यादि कर्म 

झालीं, उपाहार झाला, इतक्या सुमारास मुरा_ 

देवीनें पुतः एकदां असे मनांत आणलें को, 

आपण एकदां राजास अखेरची विनंति करायी 
कीं, आपण जाऊं नये. ती जर ल्वानें ऐकिली, तर 
टीकच, नाहीं तर जें झालें तें सर्व त्यास निवेदन 
करून काय होइल तें द्वोऊं यावें परमेश्वर।वर 
सगव्ठशा भार घठ़न आपण स्वस्थ बसाब 

आपल्याला, आपल्या मुलाला, 

ब्राह्मगालाही क्षमा करण्याविव्र्यी विन॑ति 

करावी, केलो तरी ठीक, नाहीं तरी टीकच, 

असा निश्चय करून डोब्यांत आंसब्र आपूत 
तिनें हात जोडडे आणखी अत्यंत केविलबाणएें 
तोंड कछन महाराजांस पुनः एकदां अगरदीं 
शेंवटली म्हणन विनाति केली कीं, '“आपबण 

कांही झाडे तरी आज ज्ञाऊ बश्न, ? परंतु 
राजानंही तिश अगदी निश्चन सांगितछ कीं 

त्यासबंधांत मरी तुझझ ऐकणार नाहा,  अर्स 

म्हणून राजा आपटया वस्लालकरादकाच्या ; 

तयारीस लागला, इतकें होईपयत मध्यान्दीला 
सुमारें तोन घटका अवकाश राहिला, तब्ह! 
ती अगदी हताश झाली व आपला दुसरा 

निश्चय आतां पार पाडावा, आपल्या कारस्था- 

आएणख। त्या | 

पाति कीं पत्र ! 
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। 

श्ण्ण्" 

नाची स्व हकीकत त्यास निवेदन करावी, . 
असा विचार करून ती वाच्यानें एकदम पड- 

णाच्या केव्गग्रमा्णे त्याच्यापुढें पहन, ' मह्दा- 
राज, माझं तें ऐकत्त नाहीं आपण, तर आता 
सठा आणखी एकवार, ............ ..-.- ४; 

परंतु तिचा तो निश्चय सिद्धीस जावयाचा 
नव्दता, ती व्याप्रमाणे शब्द उच्चारीत आहे. 
तॉँच ' महाराजांचा जयजयंकार असो |! ” 
असे सुमारें दहाजणांनीं एकदम उच्चारलेले: 

शब्द तिच्या कानीं पडले, ४" एकदम इत-- 

क्या जणांचा शब्द काटन आला म्हणन ती 

वर पहाते, तो एकाहून एक लहान असे नऊ. 

कुमार व अमात्य राक्षस अशी दहा मंड् ' 

राजाचा वरालप्रमाणें “" जयजयकार ? करीत: 

उभी राहिली आहे अर्से दिसलें, ह्या नवांत 

सुमाल्य असन त्याच्याजबछ आपला मुलगा 
चंद्रगुप्तरी उभा आहि, असें तिनें पाढ़िलें, चंद्र- 
गुप्त हा आपला पत्र अस तिला कलल्यानतर 
त्याची व तिची ही पहिडीच भेट, अर्थातचः 
त्याला पदहातांक्षणीच तिच्या चित्तांत पनः मोह. 
उत्पन्न झाला, त्याचें त॑ राजबिंड स्वरूप पाहता- 
क्षणीच तिचें चित्त व्याच्याकडे ओढल, त्याच्या 

| वे आपत्या स्वृरूगंत्े साम्य मनांत येतांच 
आपजला ह्वा मुऊगा खरा अर तच्या मनांत आें 

आणि इतक दिवस मल झस्हणन व्याच्याबहुल: 
प्रेम बारत होतें, तो आपब्यापदें जियत उभा 

जा पाहन य.ला राज्य मचण्पाच्या आड़. 
आपण येता हा आपडा कबढ़ा सुखपणा, 
असेही तिच्या मनांत आ्ें. सुम्रात्याकड़े रृष्टि 

जातांच व्याच्या विषयीचा द्वप तिच्या मनांत 
एकदम जागृत झाला, जर्स यार्च पाछ््णपोषण: 
केले, तम॑च आपल्या पोराच पा्णवापण केलें . 
असते, या अमात्य राक्षसाच्या मृखंपणाच्या 
गोशी ऐकून जर आपल्या पोरास मत्युमुखी 
लोट्ण्यास हा राजा घनानंद सिद्ध झाला नसता - 
तर आपल्यावर द्वा प्रसंग आलाच नसता 5. 

र्रा 

&.3) 



श्ष्द् 

परंतु आतां ज्या अर्थी तो आला आहे, नव्दे 

'परमेश्वरानेंच आणला आहे, त्या अर्थी या 

'राजाचा नाश व्हावा, आणि आपल्या पुत्राल : 
-या सुंदर राजबिंड्या चंद्रगुप्ताठाच राज्य 

पमिछावें. असा त्याचा नेमानेम दिसतों. 
आपण उगाच त्याच्या आड येऊं नये. जें 

काय होण असेल तें होऊं द्रारवें, झालें, असें 
तिच्या मनाने घेतलें, सुमाल्य आणि अमात्य 

राक्षस जर त्या बेछी एक क्षणभर उशीरानें 
आले असते, तर तिनें महाराजांच्या कानीं 
सबे गोष्ठी घाततल्या असत्या; परंतु ती मंडर्व्य 
पाहतांच तिचा त्या दाघांविषयाँचा 

चंद्रगुप्त. 
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वायवाल्यांच्या मार्गें व राजाच्या इत्तीच्या पुढें 
चालला होता, आणि अश्या थाटान सवारी 
चालू झाली, अमात्य राक्षसास फार आनंद 

झाला अक्ष॑ दिसलें: परंतु नगरांतील लोकांनीं 
गर्दा करूं नये म्हणून सेन््यांतील कांहीं छोक 
राजाच्या व राजपुत्राच्या हत्तीच्या पुरे व 
मार्ग गराडा घाठून त्यांस अगदी अंतरावर 

| ठेवीत होते. 

मुरादेवीचें मंदिर खुदद राजगह!।पासून लांब 

होते. तिला बंदीत ठेविल्यापासून या मंदिरांत 
: ठेबिल होतें व बंदमुक्त झात्यावरही तो आग्र-. 

पु ( 

द्वष : 
एकदम जाग्रत झाला आणि सबवे पारडें फि- : 
रल, आपण मद्दाराजांच्या पुरढें दंडबत घालीत 
असतां यांच्या दृष्टीस पडलों, तशा स्थितींत 
ही मंडछी आलो, याचाच्र (तिछा अतोनात 
संताप आला, आणि ती एकदम उठून उभी ' 
राहून दूर झाली, नंतर 'आयेपत्रा, ही म॑ं- 
डब्दी आपत्याला नष्याकारितां आढी आहे, : 
आता मी जाते; आपण सरक्षितपर्ण राजकाय 
कहन यावे: ” असे दणशन ती तेथून निघृून 
गली. जाता जाता तिनें एकवार आपल्या 
पुत्राकडे प्रमरशीन पाहिलें 

इकड़े राजाची सर्व तयारी झालो, त्याची 
सवारी निधषण्याचा सब॑ समारंभ खाहीं त्या 
मंदिरासमोर झलाच होता, राजाचा बस- 
ण्णचा हत्ती सिद्ध होता, राजा खालीं जाऊन 
त्या हत्तीवरीड अंबारोत आरूढ झाला, 
त्याच्यापु्दें हक्कापणहादि अनेक रणवार्यें व | 
भरीशंगादि समारंभवार्यें एकदम वाजूं लागलीं, 
ब्वज फडकत होते. राजाच्या हरत्तीच्या 
उजव्या बाजूस त्याचा युवराज एका हर्तावर 
आरूढ झाला, डाव्या बाजूस अमात्यराज 
'एका हत्तीवर आरूढ होऊन चालला, राजाचे 
“दुसरे सात पुत्र घोड्यांवर आरूढ होऊन 
'खालले होते. चंद्रगप्त मात्र एकटाच त्या 
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हानें येथेंच राहिलों होती. असो. वर सांगि- 
तल्याप्रमाणें मोठया थाटाने तो समारंभ राज- 
गृह्दकड़ चालला होता. वाटेनें ठिकठिकाणी 
प्रजाजनानों तोरणें उभों केठों होतीं व त्या 
तोरणांच्या खालन राजाची सवारी चालुली 
होती, दुतफो असलेल्या घरांतील गवाक्षांतून 
राजाबर व राजपुत्रांवरर एक्सारखी पृष्पवृष्टि 
होतच होती. जए काय राजाची सवारी फार 
वर्षानीं किंवा अगदी नव्यानेच पाटलिपुत्रांतून 
चालली आहे, यामुद्ठें लोक हा उत्सव करीत 

आंद्वत असे दिसलें, 
अशा थाटाने सवारी चालडी असतां समों- 

रून एकाएकी एक घोडेस्वार फार जोरानें 

घोडा फेंकीत आला, हा कीण आणि अशा 
बेगाने का यतो आह याची चोक्शी लोक 

करताहेत, तों तो घोडस्वार राक्षसाच्या हर्ता- 
जव& जाऊन थत्रकून व्यार्न आपल्या हातच्या 

भाव्याच्या ठकाला एक पत्रिका टठोंचून ती 
| राक्षसाच्या अबार्राजबछ नली. हैं काय आहे 

ता $-->->-- >>» “न जजजज>++>-०->-जन 5 

तें पाहण्यासा्ीं अमात्यानें ता पत्रिका घेतली, 
आपणि वाचून पहातो, तो त्यावें तोंड खरंकन 
उतरलें, बरें झालें कीं, महाराजांचें लक्ष्य त्या 

बेढीं त्याच्याकडे नव्हतें-निदान तें नब्हतें 
असें पाहून त्यास संतोष झाला अस।वा, अर्से 
राक्षसाच्या' चर्येबल्न खचित दिसलें, त्यानें 
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एकबार महाराजांकडे पाहिलें, नंतर हक्कूच 
स््यांचे हत्तीछा खेंटन आएला हत्ती नेऊन महा- 

राजांस म्हटलें, “ महाराज, इतका वेछ मी 
आपल्याबरोबर चाललों, आता मला निराव्य्या 

बाटेन॑ अंमरछ पुर्दे राजसभेंत जाण्याची आज्ञा 
असाबी. पुर्दे जाऊन कांदहीं सिद्धता करायची 
आहे ती करतों. 

इतके बोलछ्न राजाबी अनुमति मिव्ठते 

आहि की नाई यार्च व॒ट न पाहतां त्यान 

पति की पुत्र ? 
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आपला हत्ती दुसरीकष वब्ययलाही, राजानेंदी ' 
त्या ब्ीं तिकडे लक्ष्य दिल नाहीं, किंवा त्याचें 
लक्ष्य भले नाहीं अर्स म्हटढ तरी चालेल, 

त्याचें सब रूक्ष्य सर्मेविताडुन आपल्या अंगा- 
बर पृष्यवष्टि करणान्या य॒ुवतिजनांकड होतें 

' यजमानाण को जाणार, अस॑ 

२७५५७ 

अशी दुष्ट स्त्री याच्यापूर्वी जन्मली नसेल, 
आणि याच्यापुर्दे जन्मणारही नाहीं, असे 
विचार तिच्या मनांत येऊं लागले, अजून, 

अजून आपण शिबिकेंत आरूढ होऊन त्या 

समारंभाच्या पाठ।पाठ जाऊन राजास जागृत 
' कराने; अजून त्याचा प्राण वांचतावा अं 

तिनें मनांत योजिले, आणि सुमतिकेला सांगि- 

तर तर ती कदाचित् आपने ऐकणार नाहीं 
असे वाद्न तिरन ब्रृंदमाडला बोलावुन आणुन : 

तिछझा आपल्याकरितां एक शिबिका सिद्ध 

कछून आणण्यात सांगितड., या बर्की आपली 

वाटून देंद 
: माला क्षणभर तटस्थ उर्मी राहिली, तो मुरा- 
: देंबी खसकन तिच्या अंग्रावर यऊन पिला 

होता द्वोता ती सर्व स्वा। चाणक्यानें राज- 
या विवाक्षेत स्थानाखार्ली। 

चंद्रगुप्त 

गहाच्या द्वाराजव८& ऊ 
प/खरून ठेवलें होत॑, देथ॑ आली. 

तर्थें अदीकडेच क्षणभर उभा राह्लि, ज्या 
टिकाणून जाण्यास घोका नव्हता तेथून 

जाण्यासारीं पूर्वेसंकेताप्रमाणें आपल्या घोड्यास 
त्यान॑ किंचित ए&कडे वन्विलें, 

इकड़े राजाबी सवारी आपल्या मंदिरांतून 

निधन गली, असे पहातांच पुनः मुरादेबीची 
चित्तवत्ति चमत्कारिक झाली, एन: “ पांत 
की, पुत्र : ” असा प्रश्न (तिच्या मनास दुःख 

देऊं लागछा, आपण पुत्राला राज्यप्राप्ति 
व्दावी म्हणून पतिहत्या घड़े देता, हा अत्यंत 

नीचपणा आदहे,. आप सोभाग्य नष्ट करून 

घधऊन-आपल्याच हातानें न'्ट करून घेऊन- 

पुत्राच्या मस्तकावर राजमकुट पादँ इच्छितां 

हैं फार वाइंट, अत्यत |नंद्य ! या आयावतात 

कररशा।द त्तर मद्ाराज गढ़ 

म्हगणाला, “ काय ? माया हातून पतिहत्त्या 

व्डावी असा नुमचा साभ्यांचाच निश्चय झाला 

आहे काय ? जा, जा. एकरा क्षणात्रा विलंब 

सगं कांह। नष्ठ 

झःलछ॑ म्हणन समज, जा. जा 

त॑ एकतांच बिचारी इंदमाला फारच भांवा- 

बली आणि बडयासारखी पत्ठतत सटली, तिने 

आपल्याकड्रन शक््य तितका जरूदी कली 

आशभि शत्रिका आणढा; परंतु तो थोडा वेछ- 

ही मुरादर्ब,ला आतोनात वाटून ती संतापली 

शंबदटा शिरकत बसन वाहकांत,  भद्दाराजां- 

च्या स््रारीत मा बऊन चला, ? अशी तिन 

आज्ञा कली, वाहक आपल्याकडून अति जरूूद 
जलूद चालऊ होते; परत ही त्यांना आंतून 

“ जलदी चला, पाय उचला, ? अस॑ आरडून 
सांगतच होती; परंतु इतक्यांत फार बिलक्षण 
असा हाह्मयकार तिच्य। कानीं पडला. 
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सरवत,चा रवाहाकार. 

ह। हांद्वाकार स्या वेण्छीं मरा- 
7: | ई देवीस कल्पांताचाच हा 

'हाकार बाटला, तिला मोटी आशा होती 
को, आपण वेणॉंच जाऊन पोहोचने आपत्या 

पताच जावेित व आपले सोभाग्य अगदी ऐन 

_ वेव्ध रक्षण करू, परंतु तो हाहाकार ऐकण्या- 

वरोबर तिची ती आशा पार नष्ट झाली, आ- 
 पल्या हातांनी आपण आपछें कपाछ फेोडन 
घेतलें, ज्या वेठी खराखर सबने संरक्षण 

झालें असतें, जें करणें आपल्या हातांत होते 
त्या वर्दी आपण त॑ केले नाहीं आणि आतां 

अगदों ऐन बेछीं घवलों म्हणन काय झालें ४ 

जें व्हावयाचें तें हीऊन गेलें. त्याखेरीज हा 

- एवडा हाहाकार उठाश्याचा नाहीं, असे 

वादन ती अगदी वेड्यासारखी झाली, पुढें 
- जाबें, को परत जावे आणि आपल्या हातानें 
आपला प्राण ध्यावा, याबहुल तिच्या मनाचा 

निश्चय हे।ईना, इतकयांत ती शिबिका आणखी 
" पुढें गेली आधितेच्या कानीं पुर्डील शब्द पडले 

अमात्य राक्षसाचा जयजयकार | ?? “ अमात्य 

राक्षसाचा जयजयकार ! ? ते शब्द ऐकून मुरा- 
 देवाला फार आश्चर्य बाटलें, आणि ती 

ल् 

| 
| 

ते शब्द ऐकप्यात्ररोंबर प्रथम जें आश्चर्य 
वाटले हाते, त्यांत आतां अपनंदाची छठा 

दिसूं लागला, व॒ती त्या आनंदाच्या भरांत 
एकदम आपल्याशाच म्हणालऊ ण्कर्ण 

त्या दष्ट चाणक्याच्या सब यक्तया आणि 

व्यूह जाणून घेऊन अमात्य राक्षसानें आपला 
जयजयकार होइल अशा प्रकारचें बततन केल 

अ [ महाराजांचा जीव वांचबिला | धन्य 

धन्य अमात्य राक्षसा | तूं खरोखर धन्य 
आहिस ! नाहों तर- मा, प्रत्यक्ष ज्यांनी माझे 
पाणग्रहण के, त्यांचा मीं द्रेष आरंभला, 

त्यांच्या जीवाबर उठलें, आयीजर्तात कोणों 
अस कृन्य कंले नसेल-नाहोंच-तें कृत्य मीं 

कलें: परत त्यांवून ते महाराजांचं संरक्षण 

कडस, चाणक्यथाच सब व्यूह़ ढाराक़्नन टकलेस ! 

०»'क आह, आतां साझया या क्ृत्यावहुल मी 

बतःच प्रायाश्रेत्त घेतें, आता जीवत्यागा- 

खराज दुसर प्रायाश्त्तव नाहीं, मग आता 

मा पुढे तरी कशारहा जाऊं १ अशीच इक- 

डच्या इकड़े प्राणत्याग करून घेतें म्हणजे 

सगठया पैेतकाँचा आपोआप झाडझ़शय दिल्या- 

प्रमाणें होइल, राक्षसानें महार।जांचे आणि 
इतर सवाच प्राण रक्षण: फैले असले पाहि- 

जेत आणि म्दणूनच व्याच्या नांवानें एबढा 

जयजयकार चालला आहे, नाहीं तर त्या- 
विशेष लक्ष्य लावून ऐकूं लागली, तों पुनः तोच | च्या नांझका जयजयकार कां? त्या दुष़् 

' ध्वनि-“'अमात्य राक्षसाचा जयजयकार असो ”? चाणक्याचें तें कपटनाटक आता याहर पडलें 



>७वें, ] 

असेल, तो चांडाठ आता चांगला सांपडला 
असेल, त्याला शिक्ष। झाली, त्याचे प्राण जर 

महाराजांनीं घेतले, तर त्यांना बह्नहच्त्येचें 
पातक लाद्रण्याएव्जी एकरा अत्यंत दुष अशा 
आह्यणरूपधारी दत्याचें निर्देलन केल्याचें 
मुण्यच लागेल, तो माझें नांव घेईल, 
माही देहांत ग्रायश्वित्त दबेंच आहे., त्या 
दुशाच्या रृश्टीस मी ज्या वेणीं पडलें, त्याच्या 
मोहमय" भाषणांत सांपडून ज्या वेढीं मी. 
आपल्या पतीच्या जीवावर उठलें, त्याच- 

बेढीं मो महापातकी बनलें, आणि त्याच 
वबेढीं गला देहांत प्रार्याश्वत्त द्यावयाला 
पाहिजे होतें: परंतु माइथा पातकाचे घड़े 
तेव्हां भरले नव्हत, आता भरले, आता तरी 
एकदां प्रायश्रित्त मिछावं, म्हणजे पुनः यांतला 
अश राहणार नाहीं.?” असे नानाप्रकारच 
विचार तिच्या मनांत फारब थोड्या अवका- 
शांत आले, ते येथें बंधन करून सांग्रण्यास 
जितका अवधि छागला, त्याच्या शर्तांशसुद्धां 
अवधि ते विचार तिच्या सनांत येऊन 
जाष्याम लागला नसेल, आता जलद चाल- 

प्यादविषयीं ला शिविकाबाहकांस ती आंतृन 
प्रेरणा कर्रत नसव्यामुद्ठ ते थारे धारे चालले 
होते; तथापि ते पुढें गेडे व तो भयंकर 
गलबा आणि मधून मधून ते अमात्य राक्ष- 
साच्या जयजयकाराचे शब्द कानीं पडले, 

तेग्हां साहजिकच प्रथम हाह्मकार कसला: 
आणि आता अमात्य राक्षसाचा जयजयकार 

कां £ असे वाद्टन त्यांस जिज्ञासा उत्पन्न झाली 
व तिनें प्रेरित होऊन त फार जलूद चालू 
छागले, 

थोडेस पुढें जातात, तोंच मोठा हाह्मकार 
कर्रात -समोरून पव्ठत पत्ठत येणारे लोक 
त्यांच्या दृष्टीस पडले, दृशस पडले म्हणण्या- 
प्रेक्षा अंगस लागले म्हटलें तर विशेष 

चेईना, . 

स्वतःचा स्वाहाकार: १७०९ 

लोटच येऊन त्या शिविक्रावाहकांच्या अंगा- 
वर आदब्य्ला, बरें तर बरें, ती शिबिकाच 
उलथून पडावयाची: परंतु ते वाहक खर्बार 
असत्पाकारणानें त्यांनीं तबढें होऊ॑ दिले 

नाहीं. नुसती शिविका खालीं ठेवून तिच्या 
संरक्षणा्थ उभ राहिले; कारण आतां पुढ़ें 
जाणें त्यांस शक््य नब्हतें, इतका जनसंमर्द् 

त्यांच्या अंगावर येत होता. त्या जनसंम- 
दांच्या धक्षयामुले मरादेवी जे काय आपल्या 
विचारभ्रमणांयून एकदम शुद्धीवर आली व 
त्या शिविकाबवाहकांस, शिबिका खालीं कां 
ठेवलीत म्हृणन विचारणार, तोंच एक शिबि- 
कवाहक तिच्याजवछ येऊन तिला म्हणतो, 
“ देवि, इथून पूर्ढे शिवेका नेणं केवछ 

अशक्य, एखाद्रा महासागराप्रमाणें अगदीं 
क्षुत्ध झालेला हा-जनसंमर्दे, त्याच महासा- 
गराच्या ल्ाटांप्रमाण आपत्या अगावर उस- 
छून येतो आह. काय झालं म्हणन विचारतां 
कोर्णाही उत्तर देत नाहीं. कोणी राक्षसाला 

शिव्या देत आहेत, कोणी “ काय हा भयंकर 
संहार !!” असं ओरडत आहेत, खराखर काय 
आहे कांहीच समजत नाहीं., शिबिका घेऊन 

पुें पाऊठ घालण्याची कांहीं सोय नाहीं. 
आपली आज्षा असल, तर भी पढें जाऊन 
काय आहे तें पाह्ून येतीं, ” “ राक्षसाला 
शिव्या दंताहेत ! आणि “काय हा भयंकर 

संद्वार [! हे दोन उद्बार ऐकण्यावरोबर पुनः 
मुरादेवीला फार चमत्कार बाटला, लोक 
ज्याअर्थी 'काय हा भयंकर संहार /! असे 

उद्बार काढीत आद्वेत, त्याअर्थी चाणक्याच्या 
व्यहाप्रमाणें संदार झाला असला पाहिजे, 
पण मग॒“ राक्षसाक्ष जयजयकार ” आपण 
मधांशी एकला तो कसला ? काय करारवें ! 
कांहीच समजत नाहीं. “जा, जारे. तू 

स्वतः जाऊन काय झालं अआइहि तें पत्यक्ष 
शोभेल, कारण त्या लछोकांचा एक लोटवा  पाहून मला येऊन सांग. तोपयंत हा। शिबिका 
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१६० चर शुप्त. [ प्रकरण” 

येथेंच राहूं दे. तुझे हे सोबती माझे संरक्षण | मंदिरांत केवत् म्रदुपुष्पांच्या अस्तरणावरून 
करतील, जा लब॒कर, ” असे म्हणन तिनें 

“व्याला लाबून दिलें; परंतु तिच्या मनाला 
आता कसला विलक्षण अधोरपणा आला 

होता | तो शिविकाबादक तेथून सुमारे पन्नात _ 
किंवा फार तर शेभर पावर गेला असेल 
नसेल, तोच तो अजून परत कां येत नाहीं, 
असे वाटन तिनें दुसन््या वाहकास, 
अजून कां आला नाहीं१ तूं तरी जाऊन 
त्याचा शोध काढ आणखी तिकडे काय चा- 
ललं आद त॑ पाहून थे, ”' असे सांगण्याची 

सुस्वात केली, “ दवि, तो माठा चपलगति 
आहिे, आता येइल, आपण 
करूं नये, '' असें त्यानें तिछा उत्तर दिलें, 
परंतु ती कसची ऐकत १ “तो आला तरी 
पण तूही आणखी जा, ” अस तिने त्याला 
निक्षन सांगितले, तेन्हां बार्काच्या दोधास, 
देवीच्या आश्लिप्रमाणें, ' तुम्हीं आतां दोघेच 
आहां, तर काब्ग्जीनं शिबिका संभाव्या,' अ्से 
सांगून तोही निघून गेला, 

. मुरादेवीच्या मनाची चंचलता व अर्धा- ! 
रता या वेढीं इतकी कांहों अतिरेकास गेली 

होती कों, तिला आतां आपण करतों आहोंत | 
| करीत होते: तथापि तिला मधून यथून गर्दाचा. काय, आणखी बोलतां आहोंत काय, यातें 

भान मुर््ठीच राहिले नाहों, 

झाला नादीं तोंच ती पुनः त्या आपल्या संर- 

क्षणासाठीं उभ्या राहिलेल्या दो वाहकांस 
म्हणतेः--' आछा कारे को्णी? 

कोणी आला नाई, तर मी स्वतःव जाइन 

| दोधे माइ्या दोन्हीं बाजस चालन 
मला या थर्दातून काढून न्या म्हणजे झार्लं 

पहा आला का काणा, नाहोीं तर चला ही 
मी उतरतें. चला, ”” अस म्हणन खरोंखराच 
ता खालीं उतरली आएणि त्यांच्या पाटीमाग्ें 
लायली की, मला या. संमदोतून घेऊन चला, 

/ आप्ण या भानग़डीत पढ़ें नका.. राज- 

ध्ष तो 

त्याची चिता | 

थाई अवधि !' 

आता | 

। आज दुसरीकडे जो काय प्रकार झाला 

| 
। 
| 
! 
| 

| 

क् 

| 

। 

। 

| 
। 

! केना, 

उगीच या खोर्ल/तन त्या खोलोंत जाणान्या- 
आपण कोणीकडे, आणखी हा, भयंकर झंझा 
वातानें प्रक्ष॒ुत्ध झालेल्या महासागराच्या छाटां : 
सारखा वेगानें येणारा संमदे कोणीकड़े ? 
आपण यांतून पायान॑ कशा जाणार ] कोर्े. 

जाणार १ तिकडे काय प्रसंग झाला आहे तो, 
समजू तरी दा? ” 

परंतु नाहीं, मुरादेबी यत्किचितही ऐं-- 

“ मी याहूनही भयंकर अशा जनसं- 
मर्दातून जाइन, तुम्ही नुसते माझ्या-: 
बराबर असा, ” अर्स म्हणन ती बाहेर 
पडली, तिच्या मनांत काय भयंकर विचार 
चालले होते, याचें आता बर्णन करून, 
सांगण्यांत मुद्ींच अर्थ नाहीं, सूथ्भास्ताने. 
वेठीं क्षितिजाजब्रछ असलेल्या ढगावर त्या 

है 

| अस्तमान होणान्या सू्याचे किरण पड्ून 
जसे त्या आकाशभागाचे रंग क्षणोक्ष्णी पाल- 

टत जातात, तलच या वेढीं अनेकविध विका- 
| रनों तिच्या मनाचे रंग पाछठटत होते आणि 

खरोखर मोठ्या उत्सुकतने ती चालली होती. 
तिच्याबरोबरच शिबिकराबाहक तिला सुरक्षि- 
तपर्ण नेण्यास आपणाकड़न अत्यंत प्रयत्न 

लोट आला म्हणजे त्रास होतव असे, इतर 
कोणल्या वेढीं जर मुरादेवी नगरवीथथीतन अश 
जाती, तर लोकांनीं आपण होऊन दूर दर 

होऊन तिला माग कादून दिला असता: परंतु 
होता, 

त्यानें आतां ती सब मंडी केवछ अंधच 
झ।ली हाती म्हटल तर चालेल, त्यांच्या 

ताइन दुःखाचे, उद्बगाचे, निरारीच अधक्ष अनेक 
उद्गार निधत होते, आणि जर्णू' काय त्या भय॑- 
कर देखाव्याच्या जागेपासून जितक्या लब- 
कर आणि जितक्या दूर जावयास सांपडेल, 
तितके बर असें बादून. ते पव्थत, होते. अशा: 



२७ वें, ] 

ब्रेब्यीं कोणाच्या लक्ष्यांत कोण येणार आहे * 
शिवाय मुरादेवी कांहीं मोठ्या थाटानें किंवा 
लवाजम्यानेंद्री जात नब्दती, 

जातां जातां ती अशा एक्रा जायीं आली 

की, जेथं" फारच गर्दी झाली होती. त्या 
तिच्या दोधां परिचारकांनी तिला, ' महाराक्षि 
येथून पढें अगर्दी पाऊलसुद्धां ठाकण्याची सोय 
नाई।. तेन्हां आपण परत चला. त्याखेरीज 

उपयोग 'नाहीं, ” असे विनवि्छे, परंतु जातां 
जाता छोकांच्या तोडून जे उद्भार तिनें एक 

ढति, त्या उद्घारांवरून तिकडे काय भर्यकर 
प्रकार झाला असावा त्याबहुलवचा तिर्न तर्क 
केला होता. त्या तकाप्रम्ाणें जर सगढें झार्ले 
असेल, तर आपणही त्या गर्तेत जाऊन पहूँ 
असा तिन निश्चय केला आणि त्या दोषां 
वाहकांस मोर्ठी बक्षिस कबूल करून असे 
विनविलें कीं, “ मरा या जनसंमर्दाच्या पार 
घेऊन चला. जेथे कांहीं घडलें असेल तेथ- 
पर्यत कर्सेंद्ी करन घेऊन चला. आता देऊँं 
केलें आहे त्याच्या द्सपट मोर्ठे बक्षिस माँ 
तुम्हांला देइन, अगदीं सुद्धां हयंगय करूं 
नका ” अरे बजावलें, आणि किंचितू विलोभन 
दाखविलें, त्यामुछें व त्यांचीही जिज्ञासा आधि- 
काधिक जागृत झालीच होती, यामुर्ले त्यांनीं 
विशेष अवसान घरून तिला पुर्ढ नेऊन पोंच- 
विष्याचें मनादर घेतलें, दोघेही दोहों बाजूंस 
चालू लागन व कोपरखब्यांनीं लोकांस एकोक 

सारात त्यांनीं तिछा पार राजगद्दाच्या द्वारापयत्त 
नें, तों काय भयंकर प्रकार तिज््या नजरंस 
पडला ! एक मोठी थोरली गतों असन तौीत 
क्रित्येक प्रेत पडलीं आहेत; व त्यांतून रक्ताचा 
पर चालला आहै. त्या गर्तेंच्या सभावतालीं 
सैन्यांतील सैनिकांचा पहारा असन कित्येक्र 
माठमोठयानें ओरडत लोकां च्या अंगावर धांवून 
जाऊन त्यांना तेथून घालवून लावीत आहत. 
त्या गर्तेत शर्बें पडलेंलीं पाहण्यावस्तेबर मुरेचें 
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स्वतःचा स्थाहाकार. 

ढेंच कुजबजलें, कुजब॒जल, 

तेथं येदूठ असा 

१६१ 
अंतःकरण पार फाटलें; आणि तिचें सवोग 
थरथर कांपूं लागढ, तिला बड उर्भे राहवतें 
को नाह याची शेका वाटू लाग्ी, एकद्म 

चक्कर आत्याप्रमाणें झाऊें, इतक्यांत तिच्या- 
जवछ कोणी आलें आपगि तिच्या कानांत एव- 

“ असे दखावे पाहण्यासाटीं 
ख्त्रियांनीं येऊं नये; देवि, तू फारच घृष्ट ! 
असा राहार करण्यासार्टीं व्यूह रचण्यानंच तुझं 
समाधान झालं नाहीं. आपण रचलेला व्यूह् 
बरोवर सिद्धीस गेला को नाहीं, हें दश्टौ्न प- 
हायला आलीस | कांहीं दरकत नाहीं, पहा ! 

तुझ्या इच्छेष्रमाणें सबे गो््टी झाल्या आहित, 
आणखी मौज ही कीं, हा सर प्रकार अमात्य 
राक्षतान घडवून आणला असाच सगब्य्यांचा 

समज झाला आहे, ऐन गतंवर महाराजांचा 
छबीना यणार तोंच त्यान॑ तेथून निघून जा- 

प्यासाडीं जी युक्ति योजडी, ती फारच उप- 
योगों पडडी, आता ते इथें उभी राष्टू नको 
आणि मीही राहत नाहीं. 

देवी मुरा अवगुंठनयुक्त होती, तथापि 
चाणक्याने तिलछा ओछखली, तीं बह्ृतकरून 

त्यानं आपत्या नहमींच्या 
चातुयनिं तक केला होता, यामुर्के त्याने 
तिता त्वरित आब्खलें असाबे. तसें 
ओब्यखलें. म्हणूनच तो तिच्या अगदीं 
जवछ गला, आपण जेथे आह्यत, त्या स्था- 
नाच्या जबब्यपास लोक असतील त्यांना खूप 
दूर करण्यास तेथील पहारेकन्यांस ख़ग करून 
तो तिच्याजवछ गेला आणि वर सांगितल्या- 
प्रमाण तिच्या कानांशी कुजबुजला, चाणक्य 
आपल्याकडून अगदई। हृ्ूच कुजबुजला; परंतु 

त्याचा आवाज तिने ओब्ग्खछा व शिला एक- 
दम संताप आछा, तो छाल झाली, तिला 
तो आपला संताप विलकुछ आवरनासा 
होऊन त्याच्या अंगावर खस॒कन् येऊन त्याला 
म्दणते, “ दुश, आजपयेत आये ब्नीन॑ जें 
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_ पातक मनांतसुद्धां आणलं नाढीं, तें तू माइया 
हातून करवलंस, आतां वेह्देत्तर आहे मा 
आणि माझया पुत्राच कांहों झाले तरी; पण 

मी खरा प्रकार मोठयाने आरड्न सगब्ब्या 

जगालछा सांगंतें आणि मीद्ी या गर्तेत उडी 

घाद्न प्राण देतें, हीच मा शिक्षा, इंच 

मल प्रायाथत्त, आणि छोकाना खरा र 

कछला, म्हणजे तुला आणखी ज्याला तू 

हाती घरला आदिस तया माझ्या पुत्रालाही 

ते योग्य' शासन करतील, आणि तस॑ त्याला 

शासन झालू, म्हगजे माइया इश्च्या पोर्टीं 

आत्यान घडलेल्या त्याच्या पातकार्च क्षालन 

होईल., ” 
इतकें बोलन तिनें आपल्या मुखावरून 

अवमगुंठण काढले, त्या वेढोीं ती एखाद्ा कर 

देवतेप्रभाणें दिसर्की आणि एकदम तार स्वर 
काढून म्दृणते, “ लोकद्दो ऐका ! हा अत्यंत 
अत्यंत दुष्ट प्रकार अमात्य राक्षसाकट्टन 

7) 

परंतु आये चाणक्यारनें खूण केल्याकारणान 
म्हणा किंत्रा तथत्या पहारेकन्यालाच त्यांत 

कांहीं तरी भयंकर वाटलें म्हणून म्हणा, तिला 

मार्गें हटविण्यासाठों तो तिच्या अंगावर चालून 
गेला, ती मागें हटेना, तोही ऐकरना, इत- 
क्यांत तिनें असें पाहिलें कों, आपत्यास तेथून 
उचलन नेण्याची खूण चाणक्यानें केल्यावरून 

दोन चार भिलछ्ठ त्या गर्दीतन आपत्या अंगावर 
धांवून येत आद्वित, आपल्यास जर का यांनीं 
आतां धरून कोठे नेल, तर आपण पुनः 
मोहांत गंन, चाणक्याच्यापुर्द आपकलें कांढीं 
चालावयाचें नाहीं, त्यापेक्षां या वेढों आपल्या 
हातून झालेल्या अत्यंत गद्य अशा पातकाचें 
क्षालन करण्यासाठीं आपण या गतेंत उडो 
टाकून प्राण दावा तेंच चांगलें, तेंच खरें 

प्रार्याश्त्त, असा विचार करून ती एकदम 
न््य्रा गर्तेच्या कांठावर गेली, आणि “ दुष्य 

चंदगुप्त- [ प्रकरण 

चाणक्या, या पातकामुक्ें तूं जन्मोजन्मीं दत्य 
होशील. मी तर सतीर्च वाण घेऊनच या 
गर्तेत उडी घालत॑, ?” असें म्हणून तिनें उडी 
टाकली. 

गता फार खोल होती आणि वद्नन जो 
कोणी खालों पडेल त्याचा निकाल लावण्यास 

चाणक्यानें आंत मिल्क ठेविलेले होते; , तथापि 

मुरादेव!]ला गतग्राण करप्यास कोणाचौही 
जरूर लागली नाहीं, 'तिचा देद्धांतप्राय्रश्चित्त 

चेण्याचा निश्चय पाहून परमेश्वरानेंच तो पार 
पाडला, 

वराल हाह्ाकार होण्याच्यापूर्वों थोडा वेब् 
अमात्य राक्षस एकाएकीं निघून गेला, हैं वाच- 
कांच्या लक्ष्यांत अहिच, त्यास जी कोण्ीं 

चिद्री आणून दिली होता, तोँत एवदेच लि 
हिलेले होतें कीं, “ आपण या समारस्मभांत 

गुंतलां आहां, परंतु नगराला पवतेश्वरानं बेढा 
दिला त्याची काय काट 2 ?” ती पत्रिका 
वाचतांच हैं काय लचांड अहे तें आधी पाहि- 

लें पाहिजें; महाराजांची सवारी आतां चालली 
हि, तेव्हां ती राजसभेंत पॉंचेलच असा 

साहजिक विचार राक्षसाच्या मनांत येऊन 
तो तेथून पर्वतेश्वर केब्हां आला, कसा आला 
याच्या शोधाकरितां गेला, राक्षस जाऊन पाव 
किंवा अर्थी घटका झाली असेल नसेल तोनच 
राजगहाच्या द्वाराजवछ केलेल्या तोरणाचे 
खाल वचंद्नदासाच्या घरांतून खणीत खणीत 

आणुन तयार कहून ठेविलेल्या गर्तेच्या मुखा- 
वर सवारी येजऊन दाखल झाली, दोनही हत्ती- 

सकट सब नंद त्या गतेत गले, तेथें चाणक्यानें 
आधींच तयार करून ठेविलेल्या भिक्लंनीं ते 
नऊही नंद आपत्या हातच्या तलवारींनीं कापले 

त्यांची कत्तल केली आणि चाणक्याने शिकवि- 

ल्यात्रमाण, ताडान॑ ' अमात्य राक्षसाचा जय- 

जयकार असो ” असें ते आरइ छागल. 
गर्देच्या समोवतों आणखी तसच भित्र होते, 
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त्यांनींदी त्याच जयजयकाराचा प्रतिध्वनि के- 

ला, अर्थोत हा सवे कृष्णव्यूह अमाद्य राक्ष- 
सानें केला असलछा पाहिज, आणि आपण 

त्यांत नाहीं अर्से दाखविण्याकरितां तो तेथन 
अर्धी घटका आधींच निघन गेला असे ले- 
कांच्या मनानें घेतलें, ज्यांस अर्से ठाऊक 
होतें कों, राक्षसानेंच राजास मुरादेवीच्या 
मंदिरांतून बाहेर काढलें, त्याच्याच आग्रह्म- 
वरून रॉजा वाहेर पडल।, त्यांच्या मनानें तर 
असे पक्कं घेतलें कों, राजघातावें व हैं राजकु- 
लाच्या घाताचें कृष्णकार स्थान राक्षसाचेंच हो य. 

असें व्हावें एबढ्याच हेतूनें चाणक्यानें खोटी 
पत्रिका राक्षसाच्या हातीं पोहोंचचून त्यास 
त्या वेढीं तेथन काढदन जेलें आणि गर्तेत 
पडलेल्या नंदवेशाची कत्तलू करणान्या मिद्लांस 

राक्षसाचा जयजयकार करण्यास सांगितलें 

होतें: परंतु राक्षसावर द्वा व्रधाराप घातस््यानें 
चाणक्याया कार्यभाग होत नब्हता; त्याला 
जो कार्यभाग साधावयाचा तो पुरढेंच होता. 
तो कार्यभाग हा कीं, राक्षतानें पर्व॑तेंश्वराला 
पाटलिपुत्राचें राज्य देण्यासाठीं नंदवशाचा 
घात केला व पाटलिपुत्रास पवेतेश्वराकड्टून 

स्वतःया स्वाहाकार. 
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बेढा देवविला; परंतु चंद्रगुप्तानें तें आरिष्ट टाव्व- 
ण्यासाठीं जीवापाड श्रम केले. नंदवंशाचे 
इतर पुरुष-नऊचे नऊही पुरुष मत्युमुर्ख। 
पडले, तरी त्यानें त्या वंशाची लाज राखिली, 
त्यानें पवेतेश्वराला पराभूत केला आणि पाढ- 
लिपुत्राचें रक्षण केलें. असे लेकांस वाटावें हैं 
साध्य व्हावें म्हणून चाणक्यानें आपल्या भि- 
छांची दुसरी एक टोव्ठी शख्राज्रांनीं युक्त 
अशी सिद्ध करून ठेविली होती, तिला अर्से 
सांगन ठेविलें होत कीं, गरतत पडलेल्या लो- 
कांचा सहार होत आला म्हणजे “< कुमार 

चंद्रगुप्ताचा जयजयकार असो ! ” अशी गज- 
ना करीत वरच्या भिह्नांनीं त्या गर्तेत उज्चा 

मारून आंतलया मिल्ठ लाकांपेको कांहींना जखमी 
करांबें व कांहींना पव्यावयास लावावें, असें झार्ले 

म्हणजे चंद्रगुप्तानेंच या वेव्णीं बाजू राखिली, नाहीं 

तरराक्षसाच्या गुप्त कृष्णकारस्थानानें सर्वे 
पाटलिपुत्राचा संहार झाला असता असे 

लोकांस वाटावें. 
चाणक्याचा हा हेतु कसा काय सिद्ध झाला 

हैं पुर्दें कमल, 
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पव॑तेश्वरास पकडलें, 

पृ वतेश्वरास राक्षसाचें- 
म्हणजे राक्षसाच्या मु- 

द्रेचें-पहिलें पत्र गे- 
ल्यापासून तो अगदीं 

आनंदित झाला होता. ग्रीक यवनांचा बाद- 
शाहा शिकंदर यान हिंदुस्थानांत स्वान्या कछून 
ज्या राजांस पादाकांत केले व पुढें आपके 

मांडलिक म्हणून त्यांचें जुनें राज्य त्यांस करू 
दिलें, अश्या राजांपैकीं हा एक मुख्य राजा 
होता. अथातच पाटलिपुत्राने नंदराजे याचा 
फार द्वेघ करीत. म्लेच्छांचा-यवनांचा मांड- 
लिक, आगि त्याच्या सैन्यांत म्लेच्छ, यवन 
वंगेर छोक होते, म्हणून त्यासही नंद्राजे 
म्लेच्छच समजत, हे सव राजे स्लेच्छांचे 
मांडलक झाले, परंतु आपण अगद्यापि स्वतंत्र 
राहिलों आणि आर्योबें आर्यत्व-श्रेष्ठत्व-राखिलें 
यावदुल नंदराजांस मोठा अभिमान वाटत 
असे, या अभिमानाचा परिणाम अथोतच 
असा झाला कीं, परव॑तेश्वरासारखे राजे त्यांचा 
अत्यंत द्वेष करूं लागले, त्यांना त्यांचा मत्सर 
वाद लागला, कांहीं तरी प्रसंग होऊन आपण 
या नंदांचा-यांच्या आयेल्वाबदलूच्या अभि- 
मानाचा नक्षा उतरला पाहिज, ही आकांक्षा 

त्यांना झाली, अशा स्थितीत राक्षसासारखा 
अमात्यश्रेष्ठ आपण होऊन फितुर झाल्यानंतर 
आणखी काय पाहिजे ? पवेतेश्वरावा आनंद 
गगनांत माईना. त्यानें राक्षसास कांहीं उत्तर 

पाठविलें, पुनः त्याचें उत्तर आलें, आगि पुनः 
एक पत्र येऊन त्या पत्रांत स्पष्टपर्ण असें, 
लिहिले होतें को,  अमुक दिवशी अमबया 

वेछेच्या सुमारास आपण थोड्या भन्यानिशीं 
येऊन पाटलिपुत्राला बेढा दिला म्दृणजे झालें.. 
आपण फार सनन््य आएं नग्रे. मगधाच्या 
हदीत आल्यानंतर लोक घाबरतालछ, एवब्या- 
करितां असे सांगावें कीं, आम्ही राजा धना- 
नंदाच्या आमंत्रणावरून चार दिवस जात 
आहों. आपतल्यावरोबर सैन्य थोर्डे असलें, 
आणि त्या सैन्यानें मार्योतील मगध प्रजेस 
कांहीं उपसगे केला नाहीं, म्हणजे लोक निः.. 

दंक राहतील, इकडे माझें सबे सेन्य तयार 
आहेच; सनापति भागुरायण आपल्याला पू्णे- 
पर्ण अनुकूल आहे. हां हां म्हणतां आपण 

आंत येऊन सिंहासन स्वाधीन करून ध्याल 
अशी योजना झाडी आहे. नंदाचा वंशवुक्ष 
सम, सशाख, सांकुर उन्मकछून पडेल-नष्ट 
हाईल-एका क्षणोंच नष्ट होइल अशी उत्तम 
व्यवस्था केली आहे, अधिक लिहिण्यास या 

वेझीं अवसर नाहीं. ही बे फार मोलाची: 
आहे, आपण घालविडी, तर माझा नाश 
हाईल आणि आपला लाभ जाइल, साधली 
तर भी आपलें-ग्रुणग्राहक अशा चक्रवर्ती 

राजाचें-साचिव्य करायलछा सिद्ध  आहेंच 
आणि मगध देशाच्या प्रजाजनांला धनानं- 
दाच्या त्रासांतून सोडविल्याच॑ श्रेय मिकून 

आपण चक्रवर्तित्व पावाल, ही लेखनमयौदा ! ?”? 
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नंदाची मानहानि करून मगधाचें चक्र- 

वर्तित्व मिव्ययूं इच्छिगारा पवेतेश्वर अथातच 
फार आनंदला, आगणि त्याला या दुसन््या 

पत्राच्या सत्यतेवी शंका सुद्धां न वाटतां त्यानें 

एकदम राक्षसाच्या पत्रीं लिहिल्याप्रमाणें कर- 
ण्याचा निश्चय केला. ।शिवाय पत्र अशा बेतानें 

त्यास पोंचलें होत॑ का, तक॑बितक किंवा शंका- 
विशंका काढीत बसून वेब्ठ व्यथ घालाविषण्यास 
अवाधिच नब्हती, त्वरा केल्यास राज्यप्रापि- 

अथात इतक्या वाया मनांताल हेतु सद्ध 
हेणार, न केल्यास साधि जाणार, अशा 

प्रसगीं त्वरा करण्याखेरीज तो दुसरे काय 
करणार ? राक्षसानं लिद्िलेंच होत॑ की, मग- 

था सैन्य व सेनाधिपति भागुरायण आप- 
ल्यासर पूर्णपर्णे अनुकूल आह. तेव्हां आपण 

आपल्याबरोबर फार सनन््य नलें पाहिज असें 
नाहीं, अतील लोकांना घा » वसल इतक्या 
बताचें सनन््य नेले म्हणजे झा, भागरायणाच्या 

साहाय्यानं आपडा का्यमाग सहज होइल 
प्रजा ही काय अगदों गाइप्रमाणंच असते, 
एका धन्यानें संडन दिल्यावर दुसरा धनी 
बांधीपयत काय घडपड करोड तबर्ीच, असा 

. मोठा पाक्त विचार कछून पवतेश्वरान आप- 
ल्याबरोबर फारसा फॉजफांटाही घतठा नाहीं. 

पाटलिपुत्रांत येऊन पोंचपर्यतच्या मगध 
प्रांतांतील लोकांस त्यानें अर्से सांगितलें कीं, 

कांहीं सल्याच्या गोश्टो करण्याकरितां घना- 
नंदमहाराजांनीं वोलछावल्यावरून आपण थोड़ें 

सेन्य घऊन जात आहों. मार्गोत लछोकांस 
मुल्यींच त्रास झाला नाहीं, यामुझे अथातच 
लोकांस कसल्तच शंका आलो नाहीं. पवते- 
श्ररास त्वारेत व निर्विन्नप्ण येण्यास सांपडलें, 

ज्या| पत्राच्यायोगानें सूढ पर्वतेश्वर एवल्या 
त्वरेनें घांवत यऊन पाटलिपुत्राला वेढा देऊन 
बसला, तें पत्रद्ठी आय चागक््यानेंच राक्षसा- 
च्या नांवानें तयार करून पाठविंलें हतें, हें 

पव॑तेश्वरास पऊडलें. 

क् 

 ददज 

चतुर वाचकांनीं ताडलेंच असेल, पत्रावर पूर्वी- 
प्रमाणेंच राक्षसाची मुद्रा बगेरे सर्व प्रकार 
द्वेता आणि पवतेश्वराच हातों तें अशा बेबी 
आले को, त्यास रिकाम्या शंका काहून वे 

घालविण्यास फुरसत नब्हती, एक पत्नाग्रमाणें. 
करावयाचे तरी किंवा संधि दवडावयाची तरी: 

परंतु फारा दिवसांची मनीषा तप्त होण्याची 
वेछ आली असतां ता कोण वायां जाऊं 
द्इ पबतेश्वरानें वर सांगितत्याप्रमारणे 
ससंन्य येऊन पाटलिपुत्नास बढा दिला आंणि 
भागुरायण आंतून सेन््य घेऊन येऊन आप- 
ल्यास पाटलिपुत्रांत घेऊन जाइछ व राक्षस 
आणि ता आपलछा जयजयकार करीत आप- 
व्याला सिंहासानावर नेऊन वसवितील अी 

वाट पद्ात बसलछा, विचास्यास मोदी आशा 
लागून राहिली होती; परंतु त्यानी एकदम 
गोरी निराशा श्वाठी, पाटलिपृत्राच्या तदां- 
वरून त्याच्या सन््यावर एकदम मारा सुरू 

झाला, आप्स्यास साहाय्य म्हशन सन्य ये 
प्यावें एके बाज़ूसच राहटरन पादलिपृत्राच्या 
तटांवरून आपल्यावर, वाणाचा, शतदन्नींचा, 

भुशुंडीचा, त्याचप्रमागें यंत्रें आणि मह्दायत्रे 
यांच्यापासून विमुक्त झालेल्या अमस्मवृश्टीचा 
एकसारखा मारा सुरझू झालेला पान पत्रते- 
अर व त्याचे ठोक पार गांगयहून गेल, अमात्य 
राक्षसानें आपत्यास विश्वास देऊचन असा घात 

लछ श१ि 

केझा काय ? मी व्याच्या राजाचा द्ेेप करतों 
व मगधाचें राज्य घेऊं 
अशा तहहेनें मजबर सूड 

असे मनांत येऊन परतेश्ररास आपस्या भोले 
पणाबहल फार वाईट वाटलें, अमात्य राक्षस 
म्हणजे मोठा स्वामिभक्त | तो आपण द्ोऊन 
एकाएकी स्वाभिद्रोह करू लागला आणि 

त्यानें आपल्यास अशा तह्हेन आमंत्रण पाठ- 

विलें, तेब्हांच शंका यावयास पाहिजे 

देती, ती शंका दूर करण्यासाटों आपण 

इच्छितों, म्हणन त्यार्ने 
है ्प 

उगवबला काय ८४ 
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श्द्द 

बाटेल ते प्रयत्न करन आपले हेर पाठवन 

खरा प्रकार काय आहि तो जाणायला पाहिजे 
द्वाता; परंतु तो आपण जाणुन चेण्याचा कांहीं 
सुद्धां प्रयत्न केला नाहीं, हा आपला केवढा 

उल्पणा ! राक्षसासारखा खरा स्वामिभक्त 
एक तर असलों पत्रें लिहील काय : त्यानें तीं 

लिहेलीं तरी खरीं का, असे मनांत येऊन 
आपण आपल्या मनाची खात्री करून ध्याव- 

यास पाहिजे होती; परंतु आपल्यास कांढीं 
शंका आली नाहीं. थोडीबहुत आली ती 

आपण मूखपणाची म्दशून दूर सारून दिलो 

एतावता हरव्टल्याप्रमाणें करून आपण हैं बिल- 
क्षण संकट आपल्या हातानें आपत्यावर ओ- 

दून आणलें, याल्ा काय म्दृणावें १ असे पश्चा- 
त्ापाच अनेक विचार मनांत येऊब पवेते- 

श्वरास फार वाईट वाटलें, त्यांतून त्याला 
विशेष वाईट वाटण्याल्ा कारण हैं कीं, तो 
अपुन्या सैन्यानिशीं आला द्वोता, कारण पाट- 
लिपुत्रातून आपल्याला साहाय्य येणार अशी 
त्याची पूर्ण अपेक्षा हाती, तो जर लडढाईच्या 
तयारीनें, मगध सैन्याशीं झुंजण्याचा तयारीनें 
आला असता, तर फार निराव्यया प्रकारच्या 
तयारोनें आला असता, परंतु तो आला तो 

केवठछ अशा भरवशावर आरा कौं, आपण 
पाटलिपुत्राला वढा देण्याचें नुसतें सोंग करा- 
वया्चें, छागलींच आपला जयजयकार होत, 
पाठलिपुत्राच्या-मगध देशाच्या-सिंद्दासनावर 
आपली स्थापना होऊन आपण मगघमद्दा- 
राजाधिराज द्वंणार ! तें सवे एकीकडे राहून 
बर सांगितल्याप्रमां अगरदी अनपेक्षित असा 
शब्लास्रांचा भडिमार सोसण्याचा, नव्हे सोशीत 
पढून जाण्थाचा अत्यंत दुर्धघर व छज्जेचा 
प्रसंग आला. प्रथम कांहीं वेछ कांहीं श्रांति 
असेल, लवकरच हा भडिमार बंद होईल 
असे समजन त्यानें आपल्या सैन््यास घीर 
देऊन तॉड दिलें; परंतु तसें तोंड कोठपयत 

चद्रगुप्त. अकरण 

टिकणार ? छागलींच पाठी फिरवून सैन्यानें 
आपके प्राण वांचाविण्याचा उद्योग आरंभिला, 
जॉपययत कोणत्याद्दी पक्षा्चें सैन्य पाठ फिर- 
वून पर्दू लागलें नाहीं, तोंपयंत त्याची कांहीं 
तरी रया रहते; परंतु एकदां का एकानें 
आपल्या प्रतिपक्ष्याला पाठ दाखविली; कीं मग 

त्या पत्पुव्या पक्षावे हाल कुत्रेंसुद्धां खाई- 
नासे होतात, तशीच स्थिति पवेतेश्वराच्या 
सैन््याची व त्याची स्वतःची झाली, सन्यानें 
पाठ फिरबून पलायनास सुरुवात केली मात्र, 
तों पाटलिपुत्राच्या वेशीचे दरवाजे खडाखड 
उघड़्न त्यांतून भागरायणाचें सैन्य बाह्देर 
पड्न पर्वतेश्वराच्या सन््याच्या पाठीमामें 
लागलें, या सैन्याच्या अगदीं पुरढें तॉडावर 
चंद्रगुप्त हिता आणि तो मोठ्या वीरश्रीनें 
आपसल्या सैन्यास शज्नंचा पाठछाग करण्यास 
हुकम करोत होता. चंद्रगुप्त या वेरीं फारच 
विलक्षण दि्सित द्वोता, त्यावें स्वोग-नब्हे 
रोमरोमांच म्हटलें तरी चालेल--वीरसशीनें 
स्फुरण पावत होतें. त्याची दृष्टि इतकी चंचल. 
झाली द्वोेती कीं, ती जणू काय सर्वव्यापी 
द्वेण्यास प्रयत्न करीत आहे. शत्रु कोणत्या 
बाजूनें पठत आहे आधि आपण त्यास अड- 

विण्यास कोणत्या बाजनें प्रयत्न केला पादिजे 
याचा जर्ण काय क्षणाथात-एकवार आपकले ते 
विशाल व तेजस्वी नेत्र सव्ेत्र फिखून त्यानें 
निश्चय केला, आणि आपल्या सैन्यास हुकूम 
सोडला. त्यावरोबर सबे सैन्य त्याच्या आश्ले- 
प्रमाणें शत्रूचा' पाठलाग करूं लागलें, पाठ- 
छग होता द्वातां शब्रु अगदीं हताश द्वोऊन 
थोड़े थोडे कैद करतां येऊं छांगले, थोज्या 
अवर्धात पव॑तेश्वराच्या सेन््याचा बराचसा भाग 
चंद्रशुप्ताच्या व भागुरायणाच्या ताब्यांत सांप- 
डला. परंतु पवेतेश्वरास स्वतःस कैद केल्या- 
खेशेज चंद्रगुप्तास मुब्दींसुद्धां संतोष दोणें शक्य 
नद्दतें, अथोतच बाकीच्या सैन्याचा समाक्र 
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ब्रेण्यास भागुरायणास संंगून चंद्रभुप्तानें खतः 

परवतेश्वराचा पाठलाग चालविला, एवद्या 
राजास तूं पकडून आणशील, तर तुझी पाट- 

लिपन्राच्या सिंहासनावर अगदीं पक्की प्रति 

ट्रापना झाली म्हणन समज; आपणि पवतेश्व- 
राला धरून आणशाील तरच मला पुनः तोंड 
दौखवायला ये, नाईपेक्षां येऊं नको, असें 
चाणक्यानें चंद्रगप्तातस निक्षून सांभितलें 

होतें. अथातच बचंद्रगप्तास विलक्षण अवसान 

आले होतें 
अगदीं अकस्मात् नंदाचा नाश झाला, 

त्यांच्या वंशवक्षाचा एकही अंकुर राहिला नाहीं, 
हैं पाहन चवताणलेले लोक, राक्षसाचा संशय 
घेऊन कितीही संतापले, तरी चंद्रग॒प्तासारख्या 
अगदी त्रयस्थ राजकुमाराला एकदम सिंहा- 

सनावर अधिष्टित होऊं देणार नाहींत. या वबेढ्ीं 
त्याच्या हातन कांहीं तरी अलैकिक कृत्य कर- 
वूनच त्याला नगरांत आणलें पाहिजे आणि 
मगधांचा पूर्ण वरी. जो मगध देश आतक्रांत 
करण्यासाठी आला होता, त्याला कैदी करून 
आणण्याहून आणखी अलौकिक हृत्य तें कोणतें 
असणार £ तंच चंद्रगुप्ताच्या हातून करवि- 
प्यासाठीं एबडा थोरला-परवेतेश्वराला राक्ष- 
साच्या नांवावर खोटों पत्रें पाठवून- खठायेप 
क्रेला आणि चद्धगुप्तास निक्षत बजावून पाठ 

विलें, भागुरायणाचें त्यास साहाय्य द्वेतिंच, 

आपणि चंद्रगुप्ताची मदत्त्वाकांक्षा पूर्णपणें उद्दीप्त 
झाली होती. यामुक्वें त्यानेंदी आपतल्याकडून 
शत्नचा पाठछाग करण्याची बशेकस्त केली 
शैवर्टी मगधदेशाच्या व पवेतेश्वराच्या राज्या 
च्या सरहद्वीच्या थोर्डे अलीकडे पर्वेतेश्वरास 
चंद्रगुप्तानें गांठलें आणि दोधांच्याही सैन्याची 
चकमक उडाली, या चकमकींत चंद्रगप्तानेंफार 
विलक्षण शौये व चातुय. दाखबन आपल्या 
शन्नचा पराभव केला आणि त्यास कैद केलें 
पवेते श्वरानें पुष्कछ खेडणी देण्याचें कबूल केलें 

पव॑तेश्वरास पकडलें " १६७ 

तहाचे बोलणें चालविलें, परत व्यर्थ! चंद्र- 
गुप्तास त्याला सोडणें मुछींच इष्ट नद्दतें. 
आपल्या ग्रुरूला जणूं काय पहिर्लाच गुरु- , 
दक्षिणा म्हणून पवतेश्वरास त्याच्यापुढें नऊन 
उभा करावयाचा होता, शिवाय राक्षसास 
फितुर करून ज्यानें सबे नंदांचा संहार केला, 
तो द्वा म्लेच्छ राजा पहा मी धरून आणून 
तुमच्या नगरांतून तुमच्या समोरून हिंडवर्तों 
आहें, असें सगधांततव्या लोकांस दाखवा- 
वबयाचें होतें. तेन्हां तो पवतेश्वराच्या खेडणी- 
च्या किंवा तहाच्या बोलण्यास थोडाच मान्य 
हेणार दह्वोता ! त्यानें त्याचें बोलणें मुठींच न 
ऐकतां त्याला आपत्याबराबर पाटलिपुन्नाकडे 
चालविलें, 

पवेतेश्वर अत्यंत लाचार झाला, अथौतच 
मुकाटयाने शतन्नच्या सैन्यांतील काँहीं शिपा- 
यांच्या पहास्यांतन सवारी चाल झाली, या 
वेढीं व्याच्या मनास किती प्रकारें पशथ्चात्ता 
झाला, आपण विश्वासानं-विचार न करितां 
कंवछ अंधविश्वासानें-राक्षसाचें लिहिणें खरें 
मानून पाटलिपुत्रावर चालुन गेलों, राक्षसानें 
आपल्यास फुसलाबून आपला विश्वासघात 
करण्याकारितां तर आपल्याला त्या पत्रांनीं 
भुरठ घातली नसेलना, असें आपत्या मनांत- 
सुद्धां कसें आलें नाहीं ? दुश्श राक्षसा, तुश्या- 
बहुल माया मनांत फार मान, फार पूज्यभाव 

म्हणूनच मी फसलों, पण त्याच्याबहुल मान 

कां १ तो फार मोठा स्वामिनिष्ठ म्हणुनना १ 
तो स्वामिनिष्ठ म्हणून जर इतका मान, तर 

स्वामिद्रोहा्ची पत्रें लिहिलेलीं पाहुन तो 
मान राहिला कसा ! अथोत् माझ्या मूखप- 
णाच्या लोभामुद्, दुसरें कांहीं नाहीं, मला 
हा फाजील लोभ नसता, तर मी असा फस- 
तोंना, पण आतां त्याचा काय विचार ? असे 
आपतल्या स्वतःलाच प्रश्न करीत व उत्तरें देत 
तो मुकाट्थानें चालला द्वोता, परंतु त्याल 



श्दद८ 
मर्घेच अशी इच्छा झाली कीं, चंद्रगुप्तास 
'एकवार प्रश्न विचारून आपत्यास असे फस- 
विष्यांत राक्षसाचा हेतु काय, हें विचारावें; 
त्याप्रमाणें त्यानें विचारलें, पर॑तु चंद्रगुप्तानें 
व्यास एबडच शिताफौनें उत्तर दिलें कीं, 
“ शाक्षस फार चतुर व स्वामिभक्त मुत्सद्दी. 
व्याचे विचार आद्यांठा काय समजणार ? ?? 
आणि तेंहों उत्तर अशा अ्रकारानें दिलें कीं, 
पर्वतेश्वरानें आणखी कांड प्रश्न म्हणन विचार: 
नयेत, त्यास कांहीं प्रश्न विचारण्यास उत्साहच 
वाट नये. चंद्रगुप्तानें तसें उत्तर देष्याें कारण 
व्यास खरें तर बोलावयार्चे नब्हतें, खरें वोछा- 

बयाचें म्हणजे, “ नुछा येथें आणण्यांत राक्ष- 
साचें अंग कांहीं नव्हतें, तुला दसस्यानेंच 

फसवलें, ”? अर्से सांगणें जरूर होतें. परंतु 
अर्स त्याला कढ़ूं देणें मृब्येच इष्ट नव्हतें, बरें, 
सर्व कांहीं राक्षसानें केलें असें वोलन त्याला 
आणखी फसविप्याचें चंद्रगप्ताच्या मनांत 
थैईना, चाणक्य आपलोा गुरु, त्यानें आपल्यास 
आपल्या जनकजननीप्रशाणेंच चवाढविलें व 
आपकें पूणे कल्याण द्वाऊन आपत्याला राज्या- 

वर वसवांतें या हेतृनेच त्यानें सर्वे कारस्थानें 
'चालविलीं आहित, हैं त्यास ठाऊक होतें: 
परंतु त्याच्या त्या कारस्थानांचें अत्यंत 

क्रष्णत्व व्यास अगदी सुद्धां वरें वाटत नब्हतें, 

तथापि एखादा बाप जीं कांहीं कृत्य करतो 

. चंत्रगमप्त. 
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तीं मुलठास मुछींच आवडत नाहोंत; परंतु 

बापाच्या विरुद्ध 'त्र ? सुद्धां काठण्याचें त्या- 

च्या मनांत येत नाहीं, किंवा तसें विरुद्ध 
बोलणें म्हणजे पितद्रोह्मप्रमाणेंच होणार आहे, 
असे त्यास बाटतें, तशीच या वेढीं यंद्रगुप्ताचौं 
स्थिति होती, चांगलें काय आणि वाईंट काय 
हैं पाहण्याचें व्यान काम नव्हे, आणक्य सांगेल 

त्याप्रमाणें बागावयाचें हैं त्याचें काम. चाणक्य 
अशाच प्रक'र त्यास वागबी आपि यंद्रगृप्तही 
अशाच प्रकारें वागे, पर्वेतेश्वरास पक्टेन आण- 
लेंस म्दणजे त्याच्याजबछ रांहीएक बोलूं 

नकीस: त्याने कांही प्रश्न विचारले, तर 
उडवाउडवीची उत्तरें हे, अर्से चाणक्यानें 
चंद्रग॒प्तास बजाबिले होतें, आणि चंद्रग॒प्त त्या- 

प्रमाणंच वागला, 

चंद्रगुप्त पवेतेश्रास कैद करून आणतों 
को काय इकड़े चाणक्याचे डोछे छागले 

होते, आणि व्याच्या हेरांनीं येऊन ती सुवातों 
त्यास सांगतिच त्याच्या आनंदास अगदी 

पारावार नाहांसा झाला, त्याजा मा घन्यता 
काटी, आशणि तो एकदम उय्छा व आता 

चंद्रगुप्तात मोठा जयधोप करीत पाटलिपुत्रात 

आगष्यास आएणि त्याच्या नांवाची द्वाही पिट- 

विष्यास काय काय योजना कराबी या विचा- 

गॉंस लागला, 
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राक्षस चाॉकित 

पृ वेतेश्वरास चंद्रगप्तानें 
पकडलें, आशि केद 

८# करून आणले, या- 

योगाने झातां आपले 
सबब देत उत्तम प्रक 
रानें साधन आपण 

कृतकृत्य झाला असे चाणक्यास वादलें व पुढढें 
आता काय व्यवस्था करावयाची त्यासंवंधाने 
तो विचार करूं लागला, हैँ मार्गील प्रकरणों 
सांगितरलेंच आहे. चंद्रगप्ताला गाठ्या थादा- 

_माटनें कुसुमपुरांत आणावयाचा ब स्याच्या- 
पढें वया केंद केलेल्या पर्वतेश्वरास मिरवाव- 
याचा, हैं तर स्थानें ठरविलेंच होते. त्याप्रमाणें 

राव नगरांत त्यानें चंद्रमृप्ताच्या नावाचा जय- 
जयकार करदन उदघोपकांकड्न असा सजकूर 

जाहीर करविला को, “ महाराज बनानंदांचा 
व त्यांव्या पुत्रांचा कोणा ठुश़्ने घरात कर- 
बिला, आणि ती संधि साधन पर्वतेश्वर 
संसैन्य यऊन पाटलिप॒ुन्नास वेढा देकन नग- 
रावर हृक्ष करण्याच्या तयारींत होता, इत- 

क्यांत चंद्रगुप्रानें ऑपल्या पिव्याच्या व बँ्धू- 
च्या मरणाचा रूड़ उगविष्यात्री प्रतिज्ञा करन 
सेनापति भागुरायणाच्या साहाय्यावांचून पवे- 
तेश्वरावर हछ्ला केला व त्या हल्लथाच्या तडा- 
ख्याने भेद्रून गेलिला प्वेतेश्वर आपल्या छोकां- 
सकट पदन जात असतां त्यास पकड्टन खेंचून 
कैद करून आज कुसम्रपुरांत येणार आहि. 

| 

। 

। 

| 

प्रवेतेश्वर हा गक यवनांचा मांडलिक, मूव्लचा ' 
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आर्य असून त्यानें त्या लोकांची गुलामगिरी 
पत्करिली आहे इत्तकेंच नब्हे, तर 'आपण 
जसें आपलें स्वातंग्य गनावून म्लेच्छांची 
गुलामगिरी पतकरिठी, तशाच नंदांनीं आप्ली 

गुलामांगरी पत्करावी, म्हणज स्लेच्छांच्या 
गुलद्गममांचे गुस्यम व्हार्चे, या दुष्ट वुद्धीनच 
त्यानें कुसमपुरांत फंदाफितुरी करून नंदांचा 
एकदम घात करण्याचा व या आपल्या दिव्य 
नगरावर घाला घाठण्याचा कांग्रा केला, त्या 

त्याच्या काव्यावहुरु त्याला काय शिक्षा करा- 

वयाची, ती राजाधराज चंद्रगप्त महाराज 
तर करतीलच: परंतु त्याला या नमरांतून 

कोण ।फिंतुर झाछा, यावहर पूर्ण चोकशी 
कहन त्या फितुरालाही योग्य-म्हणजे देहांत 
नयायश्वित्तच दण्याचा त्यांनीं अगदीं नश्वय 

केछा आह. तरी एवड शोर्य करून व॒नंदां- 
च्या अकाल्मृत्यूबइल सूड उगवून आलल्या 
राजपुत्राच-आता महाराजाच-सवाना मांम्या 

जयघोपाने स्वागत करावें, ? उदघोषकांकड्टन 
असा उद्घोष करविला, आणि कारागिरांकडून 
टिकठिकाणी तोरणें उभारविी, .शिवाय 

अनेक ल्ोकांकडून गुव्या उभारविभ्याचाही 

तजवीज केला, “ गतानुगतिकों छोंकः ? या 

न्यायानें अथोतव गुब्या उभारण्याचें कार्य 
संगव्या नगरभर सहजगत्या झालें, परंतु ह्या 

समारंभाची तयारी करण्यास व चंद्रगुप्तास 
नगरांत प्रवेश करण्यास अवकाश आहे, तों- 
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पंयेत आपण अमात्य राक्षसाची हालदृबाल 
काय अआहे ती पाहूं. 

तो धनानंदाच्या स्वारीबरोबर चालला 
असतां त्याला एकाएकों वाटत कोणी चिद्री 
आणून दिलो, ती पद्दाण्यावरोधर राक्षस 

तेथून एकदम निघून गेला, हैं वाचकांस आठ_ 

वबत असेलच. पव॑तेश्वर पाटलिपुत्राला एकदम 
वेढा घालतो, याचा अथे काय १ इतका 
घीटपणा त्याच्या अंगी एकदम कसा 

आला १ आपण आपत्याकट्टन अगदी विश्व 
स्तपर्णे मद्दाराजांच्या स्वारीच्या व्यवस्थेंत, 
आणि त्यांना एकदां मुरेच्या मद्मालांतून काढलें 
या आनंदांत असतां एकाएकीं हा भयंकर 

प्रकार झाला याचा अथे काय ? आपण सवे 
त्रिभुवनांताल बातमी काढण्यांत चतुर असा 
बाणा बाल्गीत असतां आपल्या कानीं यांतलें 
एक अक्षरसुद्धां करें आलें नाहीं ! यावदहल तो 
आश्रयेचकित होऊन जितक्य। लवकर चालवेल 
तितक्या लवकर चालून, काय अआद्दे त्याचा 
शोध करीत द्वोता, तों त्याला असें कब्ललें कीं, 
आपली सवे सेना पवेतेश्वराच्या अंगावर 
तुदन पडण्यासाठींच को काय अगदीं सज्ज 

होऊन बसली आहे. तें ऐकून अथातच राक्ष- 
सास फार समाधान झार्ले, आपत्याकडून 
आपण जरो या बाबतीत अगदीं गाफल अस- 

ल्याप्रमाणें होती, तरी भागुरायणानें सेना 

अग॒दीं सज्ज करून ठेविली आहे हैं फार 
उत्तम आद्दे, असे त्यास वाटलें, भागुरायण 
सेनेच्या स्थानांत नव्हता, म्हृणुन त्यानें 
त्याच्या द्ाताखाऊच्या अधिकान्यास बोला- 
वर्णे पाठविलें; परंतु, कोण्यावेरीं भागुरायणा- 
कट्टन काय आज्ञा येईल याचा नेम नाहीं, 
तेब्द्ां मला आपलें स्थान सोडतां येत नाहीं, 
असा त्यानें परत निरोप पाठावेला, राक्षसास 
/तो निरोप ऐकून फार आश्चर्य वाटलें, तरी 
गैरसमजानें हा निरोप आला असेल, कोणीं 

चंव्रगुप्त. 

वि 

[ प्रकरण 
का 

बोलावलें आद्दे हें कछलें नसल्यामुदछें त्यानें 
असें उत्तर दिलें असल, अर्से समजून त्यानें 
त्या अधिकान्यास पुनः बोलावर्णं पाठवलें, 
पर॑तु त्याह्दी बोलावण्याचा कांहीं उपयोग झाला 
नाहीं. तेव्हां राक्षस फार संतप्त झाला, 
पाटलिपुत्नांत आपल्याला अशीं उत्तरें कोणी 
देइल, आपली अशी अवज्ञा कोणी करील, हें 
राक्षसाच्या स्वप्रींही आले नाहीं; परंतु प्रत्यक्ष 

अनुभव आल्यावर मग काय विंचारतां ? 
राक्षस एकदम त्या अधिकान्याच्या स्थानांत 
गेला व “ तू माझी अवज्ञा केलीस; परतु या 

वेढीं मी तुला त्याबदल कांदहीं बोलत नाहीं. 
पाटलिपुत्राछा पर्वेतेश्वरान॑े वेढा दिला आहे, 
त्याला हाकून देण्यासाठीं आतांच्या आता 
सैन्यासह नीध, ” असें त्यानें त्यास निक्षून 
सांगितलें; परंतु त्या अधिकान्यानें अगदीं 
शांतपणें उत्तर दिलें, “ भागुरायण सेनाधि- 
पति आद्वित, त्यांची आज्ञा अशी आहिे कीं 
माझ्याखेरीज दुसन््या कोणाचीही आज्ञा ऐका- 
वयाचो नाहीं, तेव्हां त्यांची आज्ञा येईपर्यत 
सेनेंतला एकही सैनिक इकडचा तिकडे होणार 
नाहीं. बाकी सैन्य शब्लात्नं सज्ज करून 
अगर्दी सिद्ध आहे, ?” तें भाषण ऐकून राक्षस 
फारच चकित झाला. त्याचे नेत्र प्रस्तत झाले, 
व्यास संतापही आला आधणि त्यानें, “ पण 
मों भागुरायणाहूनही श्रेन््ठ असा अधिकारी 

अहेंना ? ” असा जोरानें प्रश्न केला, 
त्या अधिकान्यानें त्यास उत्तर म्हृणुन 

नुसत स्मित केलें, त्यामुले राक्षसाचा संताप 
आधेकच वाढला आणि त्या संतापाच्या 
भरांत तो आणखी कांहीं बोलणार 
तोंच दूर मोठा थोरडा कोलाइह झालेला 
त्याय्या कानीं पडला, हा कोलाहरू म्हणजे 
पवेतेश्वराचें सैन्य पाटठलिपुत्रांत शिरल्यामुलेंच 
झाला असावा असें वादन “ काय १ पवेते- 
श्वर नगरांत शिरून प्रजेला पांडा देऊं लागला, 
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तरी सुद्धां दूं आपलं सैन्य घेऊन जागचा 
हालत नाहींस : ” असे राक्षस एकदम त्या 
अधिकान्यास म्हृगाला, आगि त्याच्याकड 
संतापानें आरक्त झालेल्या नेत्रानीं पाहूं 
लागला. त्यास असे झालें कीं, काय कह 
आणि काय न करू, इतक्यांत तो अधिकारी 
अग्रदी शांतपगें त्यास म्हणतो, “ सेनापति 
भागुरायण यांची आज्ञा होई्पयत कोणी 
आपल्या पघनुष्याला मोर्वी लागणार नाहों 
कीं कोशांतून खड़ उपसणार नाहीं, त्यांची 
आज्ञा पादिजे, 

तेग्हां राक्षत एकद्म उद्गारला:--- 

“ तर मंग एकृूण भागुरायणानं पवेतेश्व- 
राला फितूर होऊनच ही सबें व्यवस्था केली 
असली पाहिजे, आः सेनापते भागुरायणा, तूं 
राजधाताला-या पाटलिपुत्राच्या नाशाला का- 
रण होतो आहेस काय : ” 

वास्तविक पाहतां राक्षसाच्या दा मोठ्याने 
उच्चारलल्या परंतु आपल्यासच उद्देशिलेत्या 
प्रश्नाला उत्तर पाहिजे हेतें असे नाहीं, त्यानें 
मुर्णीच उत्तर अपेक्षिलेलें नन््हतें; परंतु पुष्कछ 
वेढां अगर्दों अनपेक्षित अशा गोशे घडतात 
त्याचप्रमा५ याही वेर्ढठीं झालें. 

४“ आः सेनापते भागुरायणा, तूं राजघा- 
ताला-या पाटलिपुत्राच्या नाशाढा कारण 

होती आहिस काय ? ” हा प्रश्न राक्षसाच्या 
तोंइ्न बाहेर पडतो न पडतो तोंच पुढील 
उत्तर त्यास मिछालें:--- 

“ अमात्या-पण आता तु» अमात्य तरी 

कस म्दहणावं १-राजघाताला आणखी पाटलि- 

पुत्राच्या नाशाला कारण कोण, हैं. आतां 
सगव्या जगाला चांगल॑ कछलरं आहे. त॑ 
केलेल्या राजघातावा तर कांहीं प्रतिकार 
आतां शक्य नाहीं; परंतु पाटालैेपुत्राचा नाश 

मात्र मी खचित होऊं देत नाह।, तुझ्या 
कृष्णकृत्यांबइल तु पारिपत्य करणारे योग्य 

राक्षस चाकेत होतो. 
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बेढीं तें करतीलच, ”” असे अगदी धीर- 

गंभीर वाणीनें उच्चारलेले शब्द राक्षसाच्या 
कानीं पडले, कोण बोलतें आहे तें पद्दाण्या- 
साठी राक्षस वर पहातो तों भागुरायण 

द्याच्या नजरेस पढला; परंतु ते शब्द भागु- 
रायणानेंच उच्चारले असर्ताल हैं त्यास मुलींच 
संभवनाय वाटेना, भागुरायणानें तेवें बोलून 
पुर्दे त्याच्याकंडे. हिलेंह्ी नाहीं, आपल्या 
हाताखालच्या अधिकान्याकंडे वकून एकदम, ,. 

पव॑तेश्वरानं नगरास वेढा दिला आहे; तथ- 
वहन त्याच्या सन््यावर मारा चालवा, ?” 
असा हुकूम सोडला, आणि जणूं काय राक्षस 
तेथें नाहींच अश्ा प्रकारानें त्यानें आपलें काम 

चालविलें, 
राक्षसास त्याच्या बोलण्याचा आणि वाग- 

णुकीचा कांहींच उलगडा द्दोईना, इतक्यांत 
आणखी मोठा कोलद्वाल त्याच्या कानीं पडला,. 

तेन्द्दां आतां आपण अधिक बेर येथेंच बस- 
ण्यांत कांढीं अर्थ नाहीं, असे वादून राक्षस 
द्वासव॑ प्रकार काय आहे याबहूर विचार 
करीत तेथून बाद्दे:र पडला, आपल्या पश्चात् 
दुसरीकडे काय प्रसंग ग्रुद्रला आहे याचें 
त्यास स्वप्नह्दी नाहीं. भागुरायण शक्नूचा समा- 
चार घेतो आहे, तर सध्यां आपण त्याच्याशीं 
तंडत न बसतां पढें काय तें करतां येईल, 
सभ्यां मद्दाराजांची हालहवाल पहावी, ते 
बहुतकरून आता सभामंद्रिंत पॉँचले अस- 

तील, पवेतेश्वराचा हा धश्पणा त्यांच्या कानीं 
गेल्यास तही स्वतः शन्रवर चालन जातील 

!' तर तिकड जाव, अस मनात याज्ञन, परतु 

भागुरायणाच्या भाषणानें व वर्तनानें अत्यंत 
विषण्ण द्वोत्साता तो व्या सेनास्थानांतून बाहेर 
डला, परंतु जिकडे पहावें तिकडे द्ाह्यकार 

करातच लोकांचे समुदाय सैरावैरा धांवत 
आदित, त्याच्या भाषणांचा इतका कांददी 
गोंधछ व गॉगाट उद्दन गेलेला दिसला, कीं. 
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कोण काय बोलत आहिे याचा त्यास कांहींच 
उम्ज पडेना. मधून मधून आपसल्या नांवाचा 

उच्चार होत आह एवरढेंच वरीक त्याच्या कानीं 

आलें, इतक्यांत त्याच्या पाठमागून कोणी 

येऊन त्याच्या वाहूस कोणों स्पशे केला 
दमुकें त्यानें मार्गे बकूत पाहिलें, तों त्यांचा 
प्रतीह्ाारी व्यास दि त्यानें चटुकन त्यास 
विज्ञापिल, “ अमात्यराज, या वेद आपण 

को तरी लपन वसाझ तर फार चांगर्ं 
होइल. 
साठों जम>लझा जनसगद् 

अतिशय संतप्त झा 

घैऊन अद्वानद्वा बोलत 
आपण कोणाच्या दृष्टीस 

सल! 

झालेत्या प्रकारान॑ 
डि आणि आपलं नांव 

टेंडत आहे, अज्न 
लां नाहीं, तोंच 

जिवानेशी सुटण्याची शकक््यता आहे, नाहीं 
तर तो संतप्त जनसंघ काय करो आणि 

काय नाहीं याचा संछोंच नेम नाहीं. चढा. ” 
“ सवारी कोंठयर्यता आलछी आहे! ” 

८ सभामंदिरापरत पोंचली नाहीं काय ? 
राक्षसाचे ते प्रश्न एकून प्रतीदारा अगदीं 
स्तव्घ राहिला, पनः राक्षसानें त्याला तोच 

प्रश्ष॒ केला, तेब्दां तो हलकेच म्हणतों, 
अमात्यराज, स्वारीला जेथें आपण पाठ- 

विषण्याची तजत्रीज केछी होती, तेथें पुत्रांसह 
जाऊन पॉचली, आपएणि त्यामुझेच आपण 
माझया गरिवाच्या,.. 

४ प्रतीहारी, ते काय म्हणतो आहेस 

याचा मला काँहीं उमज पडत नाहीं. काय 

म्हणतोस ? संतप्त झालेला जनसंघ मार नांव 
घेत ओरडत हिंडतों आहे ?! तो काय 
म्हणून ! आणि झाला प्रकार तो पाहून म्हणजे 
काय ! ? 

“ महाराजांचा ...... ... 
जनांचा राग.... 

४“ काय ? त्या कपर्टी मुरेच्या मोहपाशां- 
'तून महाराजांस कॉढन पुनः राज्यकारभार 

आपसश्यावर सर्वे 

. चंद्रग॒प्त.... 

महाराजांचा प्रयाणसमसारंभ पहाण्या- ! 

02 बम हर पल 
च्ऊन ्फ[< 

_[ प्रकरण 

पह्ाण्यास लाविलें यामु्ें मजबवर राग ! अरे 
म्हणतो आहिस तेरी काय ? या समा- 

रंभाच्या आनंदात्सिवांत ते अधिकउणें मदिरा- 

पान तर कल नाहाँसना १ बोल, बाल लव॒कर, 

नाई तर......... का ह 

 अमात्यराज, आपल्या सुरक्षितपणा- 
साठीं मी वोलतों आहें, कृपा करून पेथन 
चला. मग मी सब कांहीं आपतल्याला सांगतों 

आपण कांदी कु असल तरी मझी आपल्या 

ठिकाणी पृ्ण भक्ति आहे, ती मनांत आशन 

तरी आपण सभ्यां माइया विनंतीग्रमाणें कोर 

तरी ऊपून वसण्यास चछा,. नाही तर महा- 

राजांच्या आकस्मिक घातान॑े खबछजऊेले ठोक 

काय करतील आगि काय नाहीं यारा नेम 

नाहीं, | 

काय * महाराजांचा आकस्मिक घात ! 

घात ?! काणाचा घात है ह आई कसला 

काय १ ते श्रामण झार आहेस का भी 

कामों अभ्रमट 

आपत्या माद्रांत न 

त्रा ल्पून पश्चा, 

कब्थवितों, 
म्द्णतोंस ! मी आपल्या मंदिरांत 

तेत लपून बसू £ भा काोणा 
ला वंड डावण्याच तू 

सा; परतु, आपण 
जातां माह्यावरोबर 

मग आपल्याला 
सब का ह 

" काय 
जाता का 

चार आह काय १ का 

याजरूं आहस ? प्रतीहारी, तूं माञ्ना फार 
जुना सेवक, म्हशूनच मी तुछझा अधिकरणं 
बोलत नाहीं, परंतु मला तुझा या वेढीं फार 

राग आठा आहे. ” 
४“ अमात्यराज, आतां अशा वेढ्ीं भर 

रस्व्यावर मी आपत्यादठ्य काय सांगूं ! जातो 
हा क्षण फार महत्वाचा आहे: अय्रापि कोणी 
या बाजूला आले नाद्वींत, अमात्यराज, ज्या 
गतेंत महाराज व त्यांचे पुत्र पडले, ती गती 
आपण मुद्दाम केलेली असून महाराजांच्या 
घाताकरितांच आपण. उद्युक्त, झालां , होता. 



२९ वें. 

आणि आपसल्यावर येऊं नये, 
सुरक्षित रहाव॑ं म्हणूनच आपण आयत्याब्रेढीं 
तेथून कांहीं तरी निम्िेत्त काढून निघून 
आलां असं ज्याला त्याला वाटत आह. 
आणखी ......... हा 

“ अरे, गती कसली आणि हैं आहे काय ! 
मल! तुस्या बोलण्याचा कांहीं अथंब समजत 
नाहीं, नीट सगढं सांग 

“हो जागा नब्हे त॑ सांगण्याची, आपण 

मजबरेवर एका बाजूला यार तर सांगतों. ” 
राक्षसानें त्या बोल्ण्यावरून ताडलें कीं, 

कांहीं तरी भयंकर प्रकार झालेला असून 
त्याच्याबदल आपत्यावर लोकांचा संशय आहे 

भागुरायगही थोड्या वेढापर्यी सेनास्थानांत 
आपल्यास काय बोलला तें त्यास आठबलें 
आपणि एकदर प्रकार अत्यंत विलक्षण वाटन तो 
आश्चयचकित झाला. काय झालें काय नाह्ीं 
तें नीट समजल्याखराज आतां स्वस्थ बसतां 

उपयागी नाहीं, अर्स बाटन व्यान मकाटयानें 

प्रतीह्वरावरोबर जापण्याचें कबूल केलें, प्रती- 
हारीनंही त्यास पुष्पपुरीत एके बाजूस राह- 

णाय्या अशा आपल्या एक्रा मित्राच्या येथें 
नेऊन सब॑ हकीकत सांगितली, ती ऐकून 
राक्षस फारच दःखित झाला, ज्यांची सेवा 

आपण कायावाचामनानें आज इतके दिवस 
करांत आली, त्याच महाराजांच्या जीवाठा 

अपाय करण्याचा व्यूह कीाणी तरी. दुश्बाद्धि 
रचीत  असतां आपल्यास .कांहीसद्धां 
त्याचा गंध असू नर्य £ आजपयत आपण 
आपल्या चारचश्षुत्वाचदल जी घमेड मारीत 

हातों ती कसली १ दूसरी एखादी लद्ान- 

सान गोष्ट असती, तर असो. पण प्रत्यक्ष 
महाराजांच्या जीवावर बेतलेली गोष्ट आप- 

ल्याला करूं नये, इतका गाफीलपणा आपल्या 

हतून झाला कसा, याबहुरकुच त्यास अत्यंत 

राक्षस चकित होतो. 
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किंवा आपण । 

श्जरे 
"१७७७ ि# चिट चर अन्न ही के हक 

आश्चर्य, खेद व उद्बेग झाला, त्यांत आणखी 
| जेव्हां त्यास कछ्लें को, आपण+ हें. सब 

। 
। 

घडबून आणडें, अशी लाकांची समजूत 
झालेली आहे, तेब्हां तर त्यास फार फार 
वाइट वाटलें, आ५छा स्व शहाणपणा, आपकलेैें 
दृष्द्श्त्व,, आपदा नीतिविशारदता, हां सारी 
कार्ट नष्ठ झाडीं १? आपले ड।७ का८& 

कोणा तरी प्रचंड शन्ननेत्र हा समझा व्यूह 
फार शहाणपणाने रचठा जराद्य पाहिजे हैं 

तर उघडच आहे, तो शत्र सेनापति भांग्रंरयण 
तर नसेलना ? त्याचच हा सग्रव्थ भयंकर 
प्रकार घडबून आणलछा नसेलना १ तोच 
पर्वतेश्वरुला मिठाद्य नसेलना १ अमुक्र 
द्वर्शी अमुक वेछीं महाराजांचा व त्यांच्या 
सब पत्रांचा मी नाश करणार आहें 
तब्हां त्या दिवशीं तू येऊन पाटालेपुआ- 

वर चाल कर म्हणजे मी आपल्या सन्या- 

चीही मदत तुला देईन आणि राज्य तुझ्या 
स्वाधीन करीन, असें त्यानें पर्वेतेश्वरास कब्- 
बून तर त्याला आमंत्रण दिलें नसेलना ! 
अगदीं असेंच कांहीं तरी असलें पाहिजे, 

व्याखरीज आजच पव॑तेश्वर येथ॑ येऊन नग- 
राल्य वेढा देकन बसताना, काय ? सेनार्पात 
भागुरायणान इतका अधमपणा केछा असेल 

अं ! घिक्वार असो, धिक्रार असो, भागुरायणा, 
तुला सर्वस्वी विकार असो कीं, तूं हा अशा 
प्रकारवा नीच व्यूह रचावास : तुला महार।- 

जांच साचिब्य पाहिजे होते तर मीं तें साडून 
देऊन तुझ्या स्वाधीन केलें असतें; परंतु तूं 

असें करावेंस ! कांहीं हरकत नाहीं, याही संक- 
टांतून नीघन मं नंदबंशाची सवा करीन. मग 

तझें काय होतें तें पद्दातों, हीच माझी प्रतिज्ञा, 
हाच माझा निश्चय ! आतां हेच माझें व्रत ! 

राक्षसाचें हूँ त्रत कसें काय चाललें तें पुढें. 

कबेल, 

गेले १ 



प्रकरण ३० वे. 

चंद्रगप्ताची सवारी. 

द्रगुप्तास फार मोठ्या 
थाटानें नगरीत आ- 
णावयाचा, त्याच्या- 

पुढें त्याने कैद करून 
आणगलेल्या पवेतेश्र- 
रास चालवावयाचें, 

ही आयेचाणक्याची 
मोठी २ दृप्वाकांक्षा, 

ती तृप्त करन घेण्था- 
करता जितको म्हणून 

कांहों याजना करणें 

जरूर होतें (ितकी 

त्यानें केठी, आणि 

-मग चंद्रगुप्तास मोठथा समारंभानें नगरात आ- 

णलें, लोकांचीं क्षब्ध झालेलीं मनें शांत व्हावीं 

म्हणून आधी पवतेश्वराला चंद्रगुप्तान जरास 

आणम केद करून आणला आह हवा बातमां सव 

नगरभर म॒द्याम पसरगन दिली, आणे त्याने 

आज पुष्पपर म्लेच्छांच्या तडाक्याँतून वचि- 

विलें म्हणन त्याच्या नांवाचा ठकांठेकार्णी 

जयजयकार चालविला., त्याचप्रमाणं सेनापांते 

भागुरायण हाही फार मोठा रणधीर, त्याने 

जर आपकलें सैन्य अगदीं सिद्ध ठेवल नसतें, 

तर या वेढी आपल्या नगरावर काय प्रसंग 

ओठवला असता आणि काय नाहीं यावा नेम 

'नाहीं, म्हणून त्याचीहीं चतुरता व राजनिष्ठ 

यांबहल जितकें वर्णन करावें तितक थोर्डेच 

आहे, अशाही प्रकारचीं भाषणें ठिकठिकार्णी 

चालतील अशी तजवीज करून टाकली होती. 
सगछे राजकुल, राजा धनानंदाच्या व इतर 
नंदवंशीय अंकुरांच्या आकास्मिक नाशामृब्े 
अगरदी शोकाकुल झालेलें असतां आपण चंद्र- 
गुप्ताच्यासंबंधानें विशेष समारंभ करूं नये 
हैं जाणूनच चाणक्यानें सवे योजना करून 
ठेविली होती. त्याला थाटाचा समारंभ कर- 

प्यांत विषेश कांह/च लाभ नव्हता, त्याची 
इच्छा फक्त लोकांच्या मनांत चंद्रगप्ताविययी 
भाक्ति उत्पन्न व्हावी, तो उगीच कोणीं तरीं 
गादी बत्कावष्यास आला आहे असे वाट 
नये, एवढीच होती, 

त्या योजनेप्रमाणें चंद्रगप्तनें समारभान 
नगरांत प्रवेश केला, पवतेश्वराचें काय 
तें मुख्य प्रदशन, तेव्हां त्याच्याकडून 
अंजलिपुट बद्ध करून त्याचा घोडा चंद्रगुप्ता- 
च्या घोज्याच्या किंचित् पुर्ें चालविला होता. 
चंद्रगप्ताचा पोषाख रणांगणांतीलच होता. 
लोकांची वृत्ति आणि वणवा हीं दान्हाीही सार- 
खंच, एकदां पेट्न पसरत चाललीं कीं 
सारखीं चालावयाचीं. चाणक्यास जें पाहिजे 
होतें तें वरोबर झालें, चंद्रगुप्ताचा व भागुराय- 
णाचा जयज्ञयकार जिकड़े तिकड़े दुमरदुमूं 
७, ला, आणि लोक जर्णू काय नंदांचा झालेला 
घात अगर्दी विसरून गेले, क् द 

लोकमताची क्षणभंगुरता चाणक्य पूणपणें 
ज.णून होता.  चंद्रग॒प्ताचा पका जम बसेपर्यत 



वें, ) 

त्यास फार वेछ लोकांच्या डोब्य्यांपुर्दे ठेव- 
'ण्यांत तात्पय नाहां, सबे नंदांचा घात झाला 
अह्ढि, तेब्हां कोण काय शंका घेइेल आणि 
काय प्रसंग ओढ्वेल यात्रा नम नाहीं, 
एवब्याकरितां एकदम त्यास वाड्यांत नेऊन 
राज्यासिषेक करवन सिंहासनावर बसबून 
त्याच्या नांवाची द्वाही फिरवाबी, असा चाण- 
क्यानें बत केला, कोण्या वे्ढीं काय प्रसंग 
होईल यात्रा नेम नसतो अशा वेछीं बेल्ठ जाऊं 

देऊ नये, -यांतव काय तो खरा चतुरपणा व 
द्रदर्शापणा असतो. तेव्हां जितक्या लव॒कर 
आता आपण हा समारंभ उरकऊकू तितक चांगलें, 

असा विचार करून त्यानें सवारी राजवाब्यांत 
जातांच पवतेश्वरास नजरकैदेंत ठेवण्याची 
तजवीज करून भागरायणास व चंद्रमुप्तास 
एक्रे बाजूस नेऊन पुडचा विचार चालविला 

गुरायणानें अथांतब राक्षस कोरें अहे 

आणि काय करतो आहे याबदरू चोकशी 
'ठेबिली पाहिजे म्हणून सुचाविलें, 0व्हां चाणक्य 

इंसून म्हणाला, “ अशा वेव्ीं मी त्याच्या- 
वरून एक क्षणभर तरी नजर दूर करोन काय ? 
धनानंदाच्या स्व्रारीतृन तो निधून गेल्या वेब्े- 
पासून त्याच्यावर एक चार ठेविला आहे. 
राक्षस कांहीं सामान्य पुरुष नव्हे, झालं एव- 
वब्यानं तो निराश हाऊन बसणारा माणुस नब्हे, 
त्याच्यावदूल जपलं पाहिजे तें आदांच, त्याला 

पाटालिपुत्नाच्या बाहेर पड़ूं देतां उपयोगी नाहीं, 
तो आपल्या हातून जर का निसटला, तर 
काय करील आणि काय नाहों, याचा नम 
नाहीं. एवक्याकरितां पुनः त्याला साचब्य 
स्वोकारण्याला लावण्यांत आतां काय तें सर्व 
चातुर्य योजलूं पाहिज; पण साचिव्य देण्या- 
पूर्वी आधी राजा' तर कायम झाला पाहिजे, 
तो कर. आतां तें सगढं तुझ्या हातीं आहे. 
वेठ अगदों घालवितां उपयोगी नाहीं. या 
घटकस द्वाही फिरव, रीतीप्रमाणें आर श्रेष्ठी 

चंद्रगुप्ताची सवारी. श्ज्ण् 

चार महाजन, सवे क्षत्रिय वीर यांची पारे- 
षद् जमव आणि त्यांत अस॑ सांग कीं, झालेला 
घात कसा झाला, याबहूल पूर्ण चोकशी करून 
त्या घातकांस व पाटलिपुत्रावर सवारी करून 
तें आपल्या स्वाधीन करून घेऊन यावनी 

अंमल तेथें सुरू करण्यास उद्युक्त झालेल्या 
पर्वतेश्वराल्ा शिक्षा करण्यावा अधिकार 
कीणास तरी पाहिजे, एवडबाकरितां चंद्र- 
गुप्तावी खरी हकीकत त्या लोकांस-जितकी 
पाहिजे. तितकीच-कव्ब्वून आपलं कार्य ऋरून 
थे, राक्षसाच्यासंबंधानं पुरे काय करायचं तें 
मी यथावकाश सांगेन, 

चाणक्यानें सुचविल्याप्रमाणें भागुरायणानें 
सर्व करण्याचें ठरविछें, आणि लागलीच वज- 
नदार पुरुषांपकी बहुतेकांना एकदम बोलाबून 
अगणन व झालेला सब प्रकार त्यांना सम- 
जावन सांगून चंद्रमुप्ताच्या शायवीयोची स्तुति 
करून त्यांजकह्डन बसत्या बेठकास रुकार 

घेतला, एक दाघांनों राक्षसा्ें नांव काले 

असतां चअद्रगुप्त, “ त्याच नांव या पाटाल- 
पुत्रांत न ।नघल तर बर; मा अस म्हणता 

याचा कारण अनक आहत ता लव॒करच 

ककतील, ? अस म्हणाला व एकदम आपण 

आता पुढ काय करणार याबदल बोल लागला. 
नुसता चंद्रगप्ताला राज्यावर बसविण्याचाच 

द्वाही फिरावण्यापक्षां नंदांच्या घातास कोण व 
कसकसे कारण झाले याबहल चंद्रगृप्तानें 
मोठ्या जारीनें चाकशी चालविली असून स्वर 
अपराधी छवकरच वाहेर पडतोल, असेंही 
त्याच वढ्ीं जगास जाहार करण्याचें चाणक्यानें 
ठरविलें होते. त्याप्रमाण सचंत्र द्वाही फिर- 
विल्यावर लागलीच शुभमहूत पाहुन चंद्र 
गंधाचा राज्याभषेकही उरकून घेण्यावा 
ठराव झाला 

इकडे पवतेश्वरास चंद्रगप्तानं-म्हणज चाण- 
क्यानेंच-आपत्या समेोर आणुन भाशुराय- 
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णाच्या-चाणक्याच्या समोर प्रश्न विचारले: 
परंतु प्रथमतः तो त्यास कांहींच उत्तरें देइईना, 
शेवर्टी फारच वाटाघाट झाली, तेब्हां त्यानें 
आपल्यास राक्षसाचीं पत्रें आरलीं यामुदें 
आपण पाटलिपुत्रावर हा केला अस॑सांगमि- 
तलें, परंतु तेवब्यानें चाणक्यावें समाधान 
थोडेच होतें ! राक्षसाचीं तीं पत्र कोर्ट 

आहेत, म्हणून त्यास उलट प्रश्न झालाच, 
नाहीं, हाय, म्हणत पवतेश्वरानें तीं प्र 
कादून' दिलीं, त्या पत्रांत नंदांग नाश 

करण्याल्या काय युक्ति कली हैं जरी लिहिले 

लिटिलें नव्हतें, तरी पण आपण कांदीं युक्ति 

केली आहिे असें स्पष्ट लिहिलें होतें, पव॑ते- 
बरानें जीं जीं उत्तर दिलों तों तीं काय- 

स्थाकडून त्यांनीं अगदी सविस्तर॒पणें उतरून 
घेवविलीं, नंतर आपत्या एकंद्र कारस्था- 
नाची फार उत्तम प्रकारें सफलता झाली हैं 
पाहून त्यास फार आनंद झालासें दिसलें, 
नंतर भागुरायणाला एके वाज़ूस घेऊन त्यारन 

सांगितलें, “ सेनापते, आता एक गोष कर. 
अमात्य राक्षस द्ातचा जाऊं देतां उपयोगी 

नाहीं, हैं तर उच्रड आहे. तेंव्हां तू युक्तीन॑ 
त्यायी भेट थे आगि त्याला आपल्याला 
मिल्ण्याविषयीं विन॑ति कर, तो काय म्हणतो 
तें पहा आणि मला येऊन सांग. पवेतेश्वरानं 
काय सांगितलं आणि आपल्याजवठ काय 

दिलं, याची त्यास प्रथम ओनणखही देऊं 
नको, झाली गोष्ट ती झाली, कोण जो घात 

करणारा असेल त्याचा आपण स्वेजण मिद्ठन 

शोध लाबूं आणि त्याच॑ पारिपत्य करूं असे 
म्हण, सारांश, त्याचं मन जेणें करून 

आपसल्या पक्ष्याकडे येइंठ अस कर. ” भागु- 
रायणान तें ऐकून घेतलें; परंतु चाणक्यानें 
सांगितलेली कामागिरी आपत्या हातून होणार 
नाहीं, अशी त्याच्या मनाची खात्री होती. 
व्याच्या हतून ती कामागेरी दोईल, राक्षस 

'चँद्रंग॒प्तः [ प्रकरण 

त्याच्या म्हणण्यास रुकार देईलू, असे चाण- 
क्यासही मुर्ठीच वाटलें नाहीं: परंतु दुसरा कांदीं 
बत परिपक्त होइपर्यत राक्षसाच्या मनांत हल्लीं 
काय विचार चालले आहेत हें काढून ध्यावें 

एवडाच त्याचा हेतु हाता, सेनास्थानांत 
जाऊन तो काय काय भाषणें करून आला व् 
भागुरायगाच्यासंबंधानें त्यान काय काय 
उद्बार काढल, हैं चाणक्याचे कानीं गेलेंच होतें, 

तेग्हां आता भागुरायण प्रत्यक्ष भेद्रथ असें 
कां्ी विचारूं लागला, म्हणजे अथातच सवारी 

संतापून जाऊन त्याच्यावर मडिमार कराल- व 

आपभ पर्दे काय करणार याबदलही बढाया 
मारील, हैं व्यास उधड दिसछ, त्या त्याच्वा 
बढाया आपल्या कानीं आल्या, म्हणजे आप- 
ल्याला पुढें काय करावयाचें त्याचा विचार 
करण्यास ठीक पडेछ, अशा विचारानें भागु- 
रायणास चाणक्यान राक्षसाकईे जाण्यास 
सांगितलें, 

आपतल्यासंबंधानें राक्षसाच्या मनांत काय 
आलें आहे आणि त्यानें काय बोढून दाख- 
विलें, हें अद्यापि भागुरायणास कांद्वीच कब्य्लें 
नव्दतें, तें कछलें असते तर भागुरायणारनें 
जाण्याचें कबूल केलें असतें कीं नाहीं यात्री 
फार शंका होती, असो; परंतु भागुरायण 

तेवरें कबूठ करून राक्षस को>| भेटेल याचा 
शोध करोत चालला, 

इकडे राक्षस आतां आपण पुर्ढ काय 
करावें याच्या विचारांत निमम्म झाला होता. 
व्यास आतां आपला अ्से म्हणावें कोणास, 
याचीच शंका वाद लागली, कारण राज्यांत 

कांहीं तरी जंगी फितूर होऊनच हें सवे अ्रचंड 

कारस्थान झालें असावें, अस त्यानें उघड 
उघड़ जाणलें, अद्यापि त्यास सगर्ले कार- 

स्थान काय होतें हें कछलें नव्हतं; तर्थापि 
जथें कांहीं तरी कारस्थान आहे असें वाठतें, 
तेथें लबाडी कोठें असेल याबहूल शंका सवबे. 
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ठिकार्णीच येते, ती शंका आतव्याकारणानें 

त्यार्चे मन गाँबछठन गेलें, लोक आपली शंका 

राक्षसाची प्रतिज्ञा. 

नी 

चेतात हें ऐकून तर त्यास असें पर्केच वाटलें ; 
कीं, को्णी तरी फार विलक्षण तह्हेंवें कार- 
स्थान फार चातुयोरनें रचिलें असावें; 
खेरीज हा सगद्ा प्रकार झाला नादीं. 
याच्या मुछाशी आपण गेल्याखेरीज 
मार्ग नाहीं, पण मुछाशी जाण्याऊछा मार्ग 
कोणता, ह्याचीच त्यास पंचाइत पडली, प्रती- 
हारीनें राक्षतास सांगितलेली हकौकत अथो 
तच लोकटडीन जी वाहेर दिसली तेवडीच 

होती, अंतःस्थ कारस्थानें काय होतीं याची 

आता 

दुसरा 

त्या जिचास्यास काय माहिती ? राक्षसाच्या- | 

बहुल ठोक संशय घेतात तो व्यर्थ होय, असे 
व्याच्या मनाने घेतललें, अमात्य आपल्या ' 

पकरण 

त्या- ' 

राक्षसाचा 

आता 

काय करावें हैं 

गेला होंता. 

आपण ॥ 

भव (४ “गे, है 0... 9 ः 
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59% ६-५ ७2७५४ किया: हे. श र्सें झा लें ह्दो तें, प्रती- 

हारीनें ज्या आपस्या मित्राच्या घर। न्याला 

नेले होतें, त्या घरांतून आता बाहेर तरी कसें 
पडावें, याची सुद्धां त्याला शंका आली, 
किंबहना भीति वाटली म्हटलें तरी चालेल. 
प्रतीहारीकष्नन त्यास असे कछले को 

[पणच हा सब राजकुलाचा घात करावेडा 

शी सवं,चों समजूत आहे, जरे अशी सम- 
३३ 

क्षस अगदी गांबद्न | 
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| तीछ, याचा नेम नाहीं. 
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स्वामीचा अशा मयंकर तच्हेनें घात करण्यास 

कर्बीच प्रतृत्त व्हावयावा नाहीं, अशी त्याच्या 

मनाची पक्की खान्री, कारण त्याच्या खामि- 
निप्रेबद्ल त्यास मुर्क॑सुद्धां शंका नव्हती, या 
प्रतीहदारीखेरीज राक्षसास आपत्या विश्वासांद 

ब्रभ्याजोंगें दसेरे कीणी दिसेना आशि या बेल्टीं 

कोर्णी तरी विश्वासू माणसाची तर व्यास फार 

जरूरी होती. इकड़े भागुरायणाने त्याच्या- 
कंड जाण्याची तयारी करून त्याचा शो 
चालबिला, तो शोध करतां करतां अथोतच 
व्याच्या पाठीमा्गं असणानस्या चाणक्याच्या 

चाराच्या मदतोीर्व भागूरायगानें राक्षसास 
गांठलें, 

पुरें काय झार्ल, हैं फार मॉजर्च आह, तें 
पुदील प्रकरणांत कछ्ेल, 

३९ 4. 

प्रॉतिज्ञा. 

जत असेल तर छाकांचं मन आउयसल्यासंबधाने 

अतोनात कल॒पित झार्ले असल पाहिजे हूँ 

उघड आहे. आणि आपण राजकुल्धातक 
अशा हशीन ही मंड्ठी आपल्याकडे पाहूं 
छागली म्टूणज आपल्यावर काय प्रसंग आण- 
तील, की आपतल्याला उभाच जान टाक- 

राक्षस तसा भ्याड 
नव्हता: चांगला शर होता; परत सध्यांचा 
प्रसंगच असा बिलक्षण होता की, नुखत्या 

ग्रत्वाचा कांहीं उपयोग झाला नसता, वणवाः 

पेटत्याप्रमाणें, जेथ वाइट मत पसरलेले तेथ 
ते सुधारण्याला ल्ाभ्या एकव्याच्या द्वांतृन 
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काय होणार ! आजपयेत आपण इतक्या 
राजनिप्रेनें वागलों, नंदांच्या राज्याचा यशो- 
दम सगव्या प्रश्वीवर दुमदुमून राही असे 

केले, या सगख्यावें फण आपणास हेंच 

मिझाजें काय ! सब मंड्ये-लहानापासून 

थोर अशा अधिक्रास्यापर्यत से मंडछी- 
अगदी आपल्या अंक्रित असें समजन आपण 

विश्वस्तपपणानें राहिलों, द्यार्चे हँ फल कांय ? 
सगकया भारतवर्षात कोणद्ा देशांत काम 
चाललें आहे, कोणत्या राजाचा काय ।वंचार 
आहे, याचा शोध टेवण्याविषयी दक्ष अस- 
गारा मी-परंतु प्रत्यक्ष माक्या डोब्ल्यापुलें 
काय चाललें आदे याची मला गंधवाती 

सुद्धां नाहीं ! अशञ्ा प्रकार कांहों विचार 

करीत तो बिचारा जागच्या जागींच स्वस्थ 
बसछा होता. इतक्यांत भागुरायण तेथें जाऊ 
पॉचला, ज्याच्या घरांत अमात्य जाऊन 
बसला द्वोता, तो प्रथम कांहीं केल्या दारच 

उघडीना, कारण अमास राक्षस आपल्या 

घरांत आह, हैं कॉणास करूं नये अश्ी त्याची 
अर्थात इच्छा होती, आगि त्याचा मित्र ग्रती- 
ड्ारी यानें त्याप्रमाणंच त्यास सांगूनदी ठेविले 

हतिं; परंतु भागुरायण सेनापति आल 

आहित आपि अमात्य राक्षस येथें अहित हैं 
तव्यांस पक्केपणें ठाऊक आहे, त्यांचीच त्यांना 
मभेट ध्यावयाची आहे. तेव्हां दार उधघडा, 
गहीं तर दार उघड़ूनही अवेश केला जाइल, 
अछ थोडेंसें दरडावणीचें भाषण श्षार्ले, तेब्हां 
तो विवारा राक्षसाकडे जाऊन आपत्यावर 
क्राय सकट आलें आइे, तें सांयूं लागला, तें 
शएकून राक्षसास फार चेव आला आए त्यानें 

“ बलाशक दार उधडन त्याला आत 

गैऊं दे; स्वतः फितूर होऊन लोकांवर नसते 
आरोप आपणुन त्यांचा घात करूँ पाहणान्या 

जींचाला भी भीत नाहीं, हैं सबे कृप्य त्या 
भागरायणार्व आहे. या नंदवंशार्च साचिव्य 

: आपि अमात्य राज्षसानच आतां त्यांस 
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आपल्याला मिठाव॑ एबी त्याची महत्त्वा- 

कांक्षा, आणि ती वृष्च करण्याकारेतां दुशन 
राजकुलाचा घात केला, त्याठा आंत आण. 
आण, माझ जें काय पुर्दे होणार असेल, से 
पाहून घेतां येइल, ?? ८ 

राक्षसाचें असें बोलणेंं एकनांच त्या माण- 
सानें जाऊन दार उघडइलें, दार उधडल्य[- 
वरोबर भागुरायण सनापति आंत शिरला 

आगभि त्यानें त्या दार उघडणारास खम्य- 
पर्णेच, परत, भलर्तेसलछ्ते उत्तर दिल्याने 

आपली घडगत होणार नाहीं, हें पक्रें समजार्वे 
शा स्वरानें, “ अमात्य राक्षसांच्याकड मा 

घऊन चल, ” अत म्हंटल, नाह हाय म्हृण- 

प्याची तेथें सोय नव्हती हैं उघडच आह, 
आंत 
म्ह्ण- 

लाग<- 

आण अरे सांगिंतत्यानंतर नाहीं होय 
ण्याची तरी अवस्यकता काग्र १ त्यानें 
डींच त्यांस अमान्य राक्षसासमोर नछें, 

भागरायण नुसता सेनाशिपति होता. उत्तम 
।शपाई, परंतु त्याठा चातयाचीं आणि कप- 

टाचीं भाषणें करणें मुर्लीच शक््य नब्दे, 
अमात्य राक्षवाला पाह्दीपयत त्याजडा आपण 
असे वाद, तस॑ बोल , अर्स त्याने आपल्या 

मनांत योजिलें होतें; परंत अमात्याच्या समोरं 
जाउन उमें राहण्याबरोबर त्यांतलें अर्थ अधिक 
नाहींसे झाले, 

इक भागुरायणास पाहर्ताक्षणीच अमात्य 
शाक्षसाच्या अगाचा तिव्पापड उडाला, आणि 
एकदम त्यास, “ भागुरायणा, राजकुलाचा 

घात करन आतां हैं क्ृष्णबदन माध्यपुर्द 
आणतास काय £ माकह्या अचत्वायुछर तूँ 

लोकदष्टीनें मगधदशाचा संरक्षक' जरी बनला 

असलास, तरा तसझ्या स्वतःच्या दृष्टीन॑ आगणि 

माश््या टफ्टीन॑ तूं राजकुलघातकच आस; 

तो तूं माइ्यापुढें आपल्या दुष्क्ृत्याच्या बढाया 
मारण्यासाठीं ,आलछास को काय 2 नीचा,, 
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सगब्य्यांच्या नेत्रांत घूछ टाकून त्यांना आँध्र७ 

करशील, ” असे म्हणप्याची त्याला इच्छा 

झाली; परंतु आपला तो संताप तसाच क्षग- 

मात्र गिद्वन तो भागुरायगास विचारतों 

'' क्राय स्ेनापते, महारजाना सुरक्षितपञ॥ 

पोचविलंतना १ ” 

या बीलण्यावा अर्थ भागुरायगच्या 

अगदीं पर्णपर्णे लक्ष्यांत आला ६ सांगावयास 

पाहिज अर नाद; परत त्याठा समपक्त उत्तर 

जितक्या 'लवकर द्यावयास पादिन होत 

तितक्या लबकर त्यास देतां आलएें नाहीं, 
दुसरा एखादा असता तर त्यान “ आपण 

जशी इच्छा घरली होती तसंच सगढं झाले, 

असे उत्तर दिले असतें: परत अथरीत्तर कर- 
प्यांत भागरायण मुरछ॑ंच हुशार नव्हता “हू 
वर सांगितरदच आह. ते! क्षणमात्र कांहीं 

बोलला नाहीं. न॑ंतर हक़च राक्षसास म्दणतो 

“ अमात्यराज, पवेत॑श्वराल चद्रगमुप्तान आषण 

मी जेरीस आणून पकड़न आणडढं आह, आरा 
पुर्दे राज्यव्यवस्थची तजबीज काय कराया 

एबडाच प्रश्न आंद, आगि आपल्याला भेंट 
व्याखरीज त्या प्रश्नाचा (नेकारू छागायचा 

शोधाकरितां नाहीं, म्हणून मा आपल्या 
इकडे याव लछागरूं, आपत्या कांणालाच 

कांहीं बातमी छागछी नसल्यामुझ पवतश्रान 
जो काय घात करायचा, तो पुर्णपर्ण केला. 
आता जा घात झाठ तो कांदीं नाद्ंसा करता 

यत नाही. पुढदी व्यवस्था जी काय करा- 
यची (िचा विचार झाला पाहिज, करितां कृपा 
करून आपण चला, सेनेने ज॑ काम करायच 
ते केले, आतां आपर्ल काम राहिएे आह. 

मला चाण-चंद्रगुप्त महाराजांनीं मुद्दाम 
आपत्या शोधाकरितां पाठविल आहे, ” , 

भागभुरायण हैं बोडत असतां अमात्य राक्ष- 
साच्या अगाचा संताप झाला, त्यांतून चंद्रगु- 

प्ताला “ महाराज ” ही पदवी दावित्याने 

# 5४७. ७. 060 4. 
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एकून तर त्याचें भान नाईसे द्वोण्याची वे 
असे अर्ध- 

चंद्रग॒प्त महा- 
आला, भागुरायणान “'चाण-? 

बट बीढून पुनः जीभ चाबून 
राजांनी म्ह्य्द् ने कांही राक्षसाच्या 

विशेष लक्ष्यांत आर नाई, तो लछागर्लाच कांहीं 

संतापान, उद्गगान वे कपटान म्हणतो, “* चंद्र- 

४ दर का 

के नादते | एकून तथा वषाच्या भाव्याल 

| असला नीचपणा 

केल्यस काय १ आंः आता माह्या लक्ष्यांत सब 
गोष्टी आल्या. त्या ड्पर्कानंच शेवर्टी आपल्या 
प्रतिज्षेप्रमाणे राजाया बात करवृन आपल्या 

भाच्याठा या मगवाच्य। थहासनावर वसवि- 
ण्याचा घाट वनवून आगछाच अं £ शाबास ! 
शावस | साहुस माया ” इत्यादि 
गुणांनी युक्त अस हैं स्रीरूप यंत्र निभुवनाच्या 
घाताकारतांच उत्पन्न झाल आहे म्हणतात तें 
कांहीं खाट नाहीं, आः चांडाबणी, ज्या बेढी 

श्अ्स 

उअनत॑ 

! तुझ्या त्या कारट्याचा बच करविजला, तेन्दांच 

सनापंत, 

मदाराजांनी तुझाही व करंव्रेदा असता, 
तर कांह्वीसुद्धां वावन झार नंसत, आज दवा 

भयंकर प्रसंगच आढावऊझ नस्ता, आणखी 
तुश्यासारह्या पृरुषान तिच्या वाकृ- 
सांपडून महाराजांचा सकसस््वनाश 

अः  तुछा जर अमात्य पदवी 

पार्मात 

करसून ध्यावा 

' पराहिजे हाती, तर मरा सांगायचे हत्तस, मीं 

ती तछा मोत्या आनंदान दिला असती 
स्वस्थ घरी बसछा। असतों,...... 
परंतु तुला आतां बंढून काय उपयोग ! तुम्ही 
सव॑स्वचात कहून वरसालां: परंतु भागुरायणा, 

सा 

ज्यान स्वामिंघात केछा, त्या्थ कर्षी 
बर॑दहोणार नाएहीं, ” मागुरायणार्न, तें 
मुकाट्यानें. ऐक्रून घेतलें. आणि थोडा 
बेठ् थांबून तो त्यास म्हणतो, “ ज्याने 

स्वाभिधात केला असेल त्यार्च बर ब्हाव, अशी 

धेणी इच्छाद्दी करणार नाहीं; परंतु स्वामि- 
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घात काणी केलां असेल, अमसे संभवतहीं 

नाहीं, आपण मगधदेश आता अकतोभग्र 
झाला असे समजून स्वम्थ बसलां, त्यामुक्रें 
परवतेश्वराला संत्रि सांपइ्टन त्यान॑ सगद्वी 
फितुरी कहन हा घात केला. कुमार चंद्रगु- 
प्ान॑ तस्याच पारिप्य करन त्यालछा वद्ध कहल : 

आणलं, यावदूल त्थाची स्तुति करायची तेेँ 

टाकून आपण त्याठाच दोाप देतां * मलाही 
दोप देतां 2 याझा काय म्हणाव॑ ! आपण 
आता येथ॑ं अज्ञातवासांत किती दिवस राह- 

णार ! तो आकांत झालठा ते दिवसापासन 

तम्ही ये्वच आहाँं असं मला कब्लन मी 

आपला शोध करीत करीत आला. आपम्या 
दुर्लक्ष्यामऊे एबढा अनथ झाला, तरी आये 
चाण-नव्हे, मद्दाराज चंद्रगुभ यांची मना- 

प,सून इच्छा आहे कों, आपत्याच अनुमतानं 
यायुढ्ची राज्यव्यवस्था व्हावी......... थ 

“४ भनापंते, ”' राक्षस एकदम मोख्याने 
म्हणता, “ का हैं कपटनाक तुमर्च 

नुमच्या दर्शन ते। वृपरठीचा भाचा ' महाराज * 
असल: परंतु माइया दर्शान नाई, माह्या या 
देह्ांत जापयत प्राण आदे, तपियंत मी तर 
हरप्रयथत्न करीन आणखा त्याला या मगधदेशां- 
तन हृहपार करवीन. नंदांच्या रक्तानं माख- 

लेल्या हानांनों तूं मद्ठा आपल्या वबेंघेंत घरूं 
पाहता अहिस: परंतु भागुरायणा, 
चुकतोस, मींत्या 
मो स्याची सेवा करणार, तझ्या चंद्रग॒प्ता- 

र्ख्या भरटयाच्ग सेवेन भी आपला देह 

किंडा वांद्ध को ुद्धां विटादढूं देशार नाहों. 

जा, पुनः साइ्याशों या वावतीत मुब्दोंसद्धां 

भाषण करायला येऊं नकोस, माह््या अंगांत 

कांहीं कठाब असल, तर मां ते तुमच्या 
अनुभवाला आणून दईन, नाहों तर, मी या 
मगधदंशांतून काब्द करीन, जा. पुनः मार्झ व 
तुझ संभाषण महणून कथी होणार नाहों, तूं 

चंद्रग॒प्त. 
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[ प्रकरण 

आपला नवा मा्गे आणखी नवा स्वामी हड- 
करन काढला आहिस, माझा मी जुनाच मार्ग 

टेबीन, तुझया बोलण्यावरून तुमच्या पाठोमागें 
आणखीही काणी तरी आहे, ठुझया बोल- 

प्यांत आता आये चाणक्याव॑ नांव आल होते: 
परंतु तू तें अधंच दाबून टाकून चंद्रगुप्ताचं 

घतलंस, हैं मीं आतां जाणलं, त्या बआाद्य- 
णाने तुला अगदों मोहपाशांत घाल़न अंकित 

कमान टाकलेस दिसत॑, त्या ब्राह्मणाचा तंर् 
हा सगव्ठा खेछ नसेल ? चंद्रगप्ताबराबरच तो 
आला, तेव्हां त्याचंच हें कृत्य असेल, न 
जाणो, त्या व्याधराजाने त्याला मगधाचे राज्य 
चरेण्यासाठींच इकडे कांहीं तरी मिषार्न पाठविलं 

असेल, मी अत्यंत मे की डोछे झांकूद वसलों, 
मञ कांदीं म्हटल्या कहीं सुद्धां वाट नाहीं, का 

असा कांहीं दुधर प्रसंग येऊन पडणार आहि ! 

राजमंत्र्यानं नेहमों आपत्या दशावर परचक्र 
आल आद्ू अशा तत्हेन॑ रहाव॑ म्दहणतात त॑ 

कांहीं खोर्ट नाहीं: परंतु मी आता उगीच 
ठांब लांव भाषण करोत बसलां आहें, यांत 

काय अथ आहे १ भागुरायणा, जी गोष्ट 
तुम्हीं तिधांचोघांनीं केली, तो अगदी अनु- 

: चित होय, आणि ती मां केली म्हृण्यून 
लाकांत भ्रम उत्पन्न करितां आहां, ते तर 

 त्याहून 
ते अगदों 

नंदकुलाबचा ऋणकरी आई, , 
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अनुचित आहे, मी या पापाबहूल 
तुम्हांला प्रायश्वित्त भोगायला लाबीनच लावीन 
तुमच सगछं कपटनाटक काय आहे हैँ अजन 
सलऊा समजल नाषट्टा: पर एकदा सब सतजुन 

आर म्हगने तुमच्यापक्षां हजारों तच्हेवीं 

कपटनाटकं मला करता येतांल आणि तस॑ 

मी कहन तुमचा ।वैश्वस करीन, जा, पुनरपे 

या राक्षसाला भेंट नक्ास, हु राक्षस नंदांचा 

सेवक आहे. जॉपर्यत नंद हैं नांव प्रथ्वोवर 

आहे, तोंपयत तो दुसन्या कोगाचोही सेवा 

करणगार नाहीं, ” 
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इतके बोदून राक्षस भागुरायणाकढे पाठ | खंडणी घेऊन सोडून दावे, याबहूलचा विचार 
फिर्रून बसला, एक शब्दही बोलेना, भागु- | करण्याकरितां अधिकरणिकाची योजना करा- 
रागणाला काय बोलावें त॑ मुर्क।/च सुचेना, | वयाची आअहे. आपण नंदकुलाचे फार मोठे 

आगि तेथें अधिक वेछ उगीच बसण्यांत अर्थ | स्क आधि नंदांचा जो हा घात झाला आहे, 
नाहीं असेहौ पण त्याच्या मनांत आलें, तेव्हां, | व्यावदुल अपराध्यास योग्त्र शिक्षा देण्याचा 
“ आपली जशी इच्छा असेल तसं॑ करायलछा : खरा अधिकार आपलछाच, एवच्थाकरितां आप- 

आपण समर्थ आहां, ” असें म्हणन तो तेथून | णच अधिकरणिकत्व स्वीकारून न्याय करावा 
निघृन गेछा, जो काय प्रकार झाला, यांतर्ें : अर्स झाल्यानें लोकांचें कलषित झालेलें मनद्वी 

खर कपट भलत्याचेंच असून तें बर्ढंच आपण | सुप्रसन्न होाइठ आणि खरे अपरार्थी कोण, 

राक्षसाच्या अंगावर घालावें, थेथपर्यत त्या- | कोणी फिंतूर कला वगेशसंवंबाची चोकशी 
च्या मनाची तयाती झार्ल। नब्दती, किती | आपण स्वतः केल्यनें सर शोब उत्तन प्रकार 
झाले तरी राक्षसाच्या हाताखालीं त्यानें आज | छागरल, तेंब्दां एबंढें फार महत्त्ताव «ये 
किस्येक वर्ष घालविलों द्वातीं, तेब्हां त्याच्या- । आपभ अंगाबाहेर टाकू नये, एवडीच बिनंति 

बर एकदम एवढें काहर घरालाबयाच त्याच्या | आहे. ता बिनंतीचा अनादर क्षाल्यास स्वरा- 
। 
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जीवावर आलडें, यांत नवल नाहीं, भागुरायण | मिक्रायीचाच अनादर दहोणार आह. 
तेयून निघून वाहेर पडला, तेब्हां व्यास आपण | हैं पत्र राक्षसाच्या खारित हाता जाण्या- 
मोठ्या संकटांतून सुटलांत बाटलें, तो शिपाइ- . चींही तजवीज झाली, पत्र कोॉंगाकड़न आलें 

गडी, कपटभाषणं बोलून दुसन्यावे मनांतील , आहे याची चॉकर्शाकरितां चंद्रगुप्ताकडून 
गोष्टी कादून घ्णे त्याझा केवछ अशक्य हात॑. आले आहे, हैं पाहण्यावरोबर तें तबडतोब 
तेथून निधाल्यानंतर सरकपर्णे चाणक््याकड : फाइ्न थकावें असे त्याच्या मनत आलरलें; 
जाऊन त्यानें झालेली हकोकत त्यास सांगि-  पर॑तु आंत काय ढिदलें आहे तें पाइतांच 
तली, राक्षस निमृटपणें आपल्या ताबडीत ; तो अगदी आशथ्र्यचकित झाला, पत्रंतेश्वरावी 
सांपडावयाचा नाएं।, हेँ चाणक्यास पूर्णपर्णे । चोकशी करण्यास व खरे फितूर कोण आह्वेत, 

माहीत होत॑; परंतु त्यानें आपत्या विरुद्ध त्यांचा शोब लावून त्यांचें पारिपत्य करण्यास 
कांहीं व्यूहर्चना केछी असल्यास तिचा सुगावा ; आपल्याला अविकरणिकत्व देकऊन तो आप- 
आएपल्याला छागावा म्हणून चाणक्यानें भागु- ; ल्यास सें स्वीकारण्यावहुल लिएईंतों, हैं पहातांच 
रायणास त्याचेकडे पाठविषण्याची तजवीज | त्यास आश्रय वाटणें अगर्दी साहइजिक हाय. 
केली होती, भागुरायण तिकड़े गेत्यावर त्याने . त्यास नुसतें आश्रथ वाटर इतकेंच नन्हे, तर 
ज्या काय दुसच्या योजना करावयाच्या होत्या, : आपण काय करार्वे हूँ व्यास सुचेना, ह. अधि- 
त्या सर्व कछून ठेविल्या आणि चंद्रगुप्ताकट्नन / करणिकाबा अधिकार आपण या वेव्ठीं पतक- 
राक्षसास पत्र लिहबिले कीं, पर्वतेश्वरास बद्ध : रिला, तर आपण चंद्रगुप्ताची सेवा पतकरली, 
करून येथें आणर्क असल्यावहरू सनापति , त्याछा नंदांच्या सिंहासनावर बसबिष्यांत 
यांजकट्टन आपणास कब्लेंच आहे, आता' , अनुमति दाखबिलो, अर्स होतें. वर न पत- 
पवेतेश्वरानें जो हवा भयंकर अपराध केछा, | करावा, तर आपनें कांदां तरी अंग होतें 
त्याबइल त्याचा जबाब घेऊन त्याला कांहीं . म्दृणन यात्य हा अधिकार देत असतां याओनें 
शिक्षा करावी किंवा त्याच्या पुत्रापासूंन कांद्दी . तो पतकरिला नाहीं, असे जगांत करण्यास हे 
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लोक कर्षी सोडगार नाहोंत, तेव्हां आपण हा 

अधिकार पतकरिला, 
श्वरास वडेबाॉंकड प्रश्न विचाखून यांत या 

तिघांच अंग किती आहे हैं कान घपेऊन 

लोकांच्यापवे मांडतां तरी येइल, याकरितां तो 

तर आपत्यास पवत- ; 

चद्रग्त्त 

| 
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आवबकार पतकराबवा आआण याच दात याच्या- | 

च घशांत घालवे, म्हणजे मठा हा अधिकार 
देण्यांत जर त्यांचा कांही कुत्सितपणा असला, 
तो ब्राहर पडेल, याखरीज आता आपल्याला 
स्रतंत्रपणानें कांहीं करतां 
आपल्या पश्चाल्वा आता राहिलें आहे 
कोण, दहेँँ समजर्णेच आतां करिण 
आपण एसखाद्याचा विश्वास समजून एखाद्याला 

तरी 

आटे, 

आपलें कांही गुप्त कार्य सांगितलें, आणि 
त्यानें ठें आपब्या शत्रस सांगितर्े, म्हणजे 

मग काय राहिल ? त्यापक्षां त्यांनीं आपल्यास 
अधिकार देष्यावें याजिले आहे, तीच अधि- 
कार आपण स्व्रीकारन त्यांचे पाय त्यांच्या 
गजयांत घालते, असा पृ्णे विचार करून 

प्रकरण 
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राक्षसानें आपत्या प्रतीह्ारावरोबर उत्तर पाठ 
बिल तें असे:- “ व्याधपाते प्रग्मम्नदवात्मज 
कुमार चंद्रगम याप्राति अमात्य राक्षसाचे 
अनेक आशीवोद वि. आपकले पत्र आलहें 
त्याप्रमाणं परवेतेश्वराच्या क्ृष्णकारस्थानांची 
चोकशी करण्यावें महत्काये मी करण्यास 

सिद्ध आहें, मात्र तथा चोकशीत ह'्यांचे 

स्यांचेचर अपराध छाग होइल, त्यांचें त्यांचें मी 

सांगेन तसे पारिपत्य व्हा्वें अशी' व्यवस्था 

यावयाचें नाहीं.  ठविली पाहिजे, मग माझेकडन कांदरीस 

अनमान नाहीं, नंदवंशाचा घात करणास्यांस 

योग्य नें रारिपत्य करण्यानेच काय ती आता 
या नष्ट बेशाची शेवट्ची सेवा माइया हातून 

हाणार, ” तें पत्र वाचतांच चाणक्यास 
अत्यानंद झाला व जआापव्या नीतिनैपुण्याचा 
आता अगदी कछस झाठा असे मनांत येऊन 

आ्ि “ अमात्या ! आतां तू पक्का जान्यांत 
सांपडलास | ” अर्से आपत्शरशीच म्हणुन 

त्यानें एकदम टार्द्र वाजविली, 

श्श्वें 

न्याय काय झाला ? 

क्षसाला अधिकराणिक 

नमण्याच्या युक्तीचा 
- चाणक्याचे मनांतला 

जै 

३०४ ९ के) हतु एवडाच कीं, त्यास 

एकवार त्याच्या आज्ञातवासांतन काढन बाहिर 
समरागणांत आणाब आंण त्यावी चांगली 

| फजिती कंरून त्याछा चंद्रगप्तास सिंहासनावर 
' बसविण्यांत पुढाकार घेण्यास लावाबें, चाणक्य 
फार नीतिचतुर, मोठा कुटिल, आपकल्या 

वेस्याचा पणवर्णे नाश करण्याविषयी अगदीं 
तत्पर, महाकोपिष्ट इत्यादि सब॑ हांता: परंतु 
एक मोठा अबगुण त्याचे अंगा मु्ींच 
नव्हता, तो यात्किचितही लोभी नब्हता- 

स्वाथ हा त्यास मर्ठीच ठाऊक नव्हता, त्याला 
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अधिकार नको होता, 

होत, आपला अपमान झाला तो त्याल्य 

टुःसह होऊन त्यानें जी घनघोर प्रतिज्ञा केंली , 

होतो, ती त्याला पार पाडावयाची होती. ती | 
पार पाँडण्यासार्ीं त्यानें जे जे प्रकार करा- | 
बयाचे ते सव केले, हिमाचलांतल्या व्याधा- 
डदिकाना आपल्या ओऔषधिज्ञानानें आपला उप- 
योग करवून देऊन त्यांची कृपा संपादन केः 

घनुवदासारख शाख्र व त्याच प्रयाग यात 

प्रवाणता मनिरूविर्णी असल्याम्छं तेंही ज्ञान 

व्याच्या मुलांबाद्यंस देकन तीं तस्ण मर्ले 

आपत्या आंकित ऋढन घेतलीं, सारांश, अगर्दी 

कफछ्ठक, द्रिद्री, परंतु केवछ आपत्या विद्यावना- 

वर त्याने हिमाचलांतील क्रिट्येक व्याथ, मिद्ध । 
बंगरे छोकांच्या राजांवर व गोपाल, अजपाल 
बंगर इतर लोकांवर आपली छाप बसविली, 

सारांश काय की, प्राचीन काछच ऋषि जस 
वागत,त्सेंच स्यानें वागून तथा स्वोस आपसल्या 

तर त्याजबवर अश्ो भक्ति बसी कां, वा ! 

: मनुष्य अत्यंत विद्वान आणि पूर्ण निरपेक्ष 

असा असल्यानंतर त्याची छाप कोठी काय 
सहज वसणार हैं उचडच आहे. जे त्थवाचे 
गुण दिमाचलावर त्याच्या उपयोगीं 
तेच योग्य प्रकारें उपयागिल्यान पाटलिपुत्रांतही 

त्यास उपयोगी पडले, त्याचें मोहक भाषण 

भागरायणास वश करून घेण्यास फार उप- 

योगीं पडलें, स्याचप्रप्ना् त्याच मंत्र, तंत्र व 
ओषधि-ज्ञान यानें आणि बसुम्तीनें त्यास 
आश्रय दिश्यामुरझ् पाटलिपुत्रांताछ कित्येक 
श्रष्टॉर्शी त्याचा संबंध जडला व तो पुढें फार 
रठ झाला, चंदनदासारखे राक्षसावे स्नहीहां 

त्यास फार मान् लागछे, इतके सगक् होतें, 
तरा हा ब्राह्मण अगदी फटकून वागल्याप्रमा- 
णेंच वागत असे, कंधों कोणाजवछ त्यानें 

एक कपदिंकही मागितला नाहीँ, कोणी प्रति- 

पडल, 
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त्याला द्रव्य नको । 
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ग्रह दिला, तरी तो आपण घेत नाहीं, म्हणून 

परत केला, इतकें सगके असून द्यानें आपने 
सर स्वरूप कर्घांच कोणास करूं दिले नाहीं 

ज्या वसुभूतामुर्ठ त्याची पाटलिपुत्रांत 
सर्वत्र ओबछख झाडी, त्या वसुभतील्यही त्यार्ने 
सोडर्ल नाहठीं, त्याच्याशी पहिल््याग्रमाणेंद 
आपकलें बर्तन ठेविलें, मात्र सिद्धांथकाला पूर्ण- 
पर्ण आपत्या मजनी झावन घेतला, सिद्धाथक 
कमी लटपट्या नब्हे; त्यानें चाणक्यास नाना- 
प्रकारन ज॑ सहाय्य कृूछ, ते सब यंर्थ सागट 

वसण्या्ें कारण नाहीं. परंतु निरपेक्ष, 
अत्यंत तंजस्ती व विद्वान ब्राह्मण अगदी एका- 

एकी असूनही केवछ आपल्या चात॒ुयावर किंत॑; 
प्रकार करील याचाः 

त्यांतहदी मुलांनां यवनांपाधतुन 
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पघप, 

नम नाहीं; 

' लुटलेलें द्रव्य त्याच्याजबक असन्यामुद् 
द्रव्याची वाण त्यास पडलीच  नाहीं, 

असा प्रकार झाव्यामुल् तो जें म्हणेल ते ह! 
हां म्हणतां बनतवच गेल, आणि आत: 

सगव्या गोशीचा अगदी कब्ठस करण्यापर्यद 
पाछी आली. राक्षस हा केवढ सरव्य व एक- 
मार्गा पुरुष, त्याला आपलीं धोरणें मुवब्य॑द 
कर्वी समजावयानों नाहींत, अशावइल त्या्ची 

आपण इतकों गुप्त 

कारस्थान करीत असतां त्यास त्यांचा कंद्ी 
संशय येऊं नये, आपण त्या व्याधराजाच्यः 
पुत्रावरोवर आलेले कार्णी द्रिद्री वृभाश्तित 
ब्राह्मण एवडीच कल्पना घेऊन तो बसका, 
आणि भागुरायण सेनापति त्याच्या नादं 
लागला आहि तेतच्हा आपभ व्याच्याकडे पाहुंदी 
नये. आपल्या मोठेपणास ते उाचेत हांगार 

नाहीं. असा त्यान मनांत निधार॑ केणा, हं। 

गो चाणक्यास अथातच फार श्रयरुकर 

झाली. त्यास परस्पर वाठतील नशा गोष्टी 

करता आल्या. सारांश, चाणक््याला जें जें 

कांहीं अनुकूल तें त॑ प्राप्त झालें, जातां जें 
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काय करावयाचें तें एबंढेंच को, राक्षसाच्या | तर ते पढून जातील, आणि मग आपल्याला 
अनुकलतेने चं॑द्रगप्तास साहसनावर बसबृन 

राक्षसास त्यार्व सांचिव्य करावयास छावा- 

वयाच, आणि नंतर स्याच्याकइन ग्रीक यव- 

नांचा एकवार चांगला पराभव करवन स्यांस 

भाग रंटीत आयावतातन कादन लावावयाच 

गे झाल महृणजे आपली इच्छा तप्त शझालीे 

आपण पुनः आपव्या हिंमाचलांतल्या आशध्र- 

मांत जाऊन तपश्चया करीत बसावयाचें असा 

त्याचा विचार-नब्दे निश्चय होता, राक्षसास 

आता अनकल करून घरण्यास, द्रव्य किंव। 

अधिकार यांची छाऊुच कांहीं उपयोगी नग्हती 
आपल्या स्वामिकुलाचः ज्यांनीं विश्वेंस केला, 

त्यांचीं कारस्थानें वहेर काढ़न त्यांची छोकांत 

छी:थू करवून त्यांना देहांतप्रार्यश्रतल जर 
मि&लें, तर तें आपल्या हातूत मिला, आगि 
लछोकात आपला माथा उजछ ह्हावा हें 

त्याला इष्ट होते. ते आपब्या हातृन हाोणार 
जसें त्याला वाह लागलें, तरच तो पढ़ें येईल. 
नाईपेक्षां तो पर्ढें न यतां कोर्टे तरां परकी 
राजाकडे जाऊन त्याती मदत घेऊन चंद्रगु- 

प्रास त्रास देण्याची तयारी करी, एव्शा- 
कारतां त्याला अनुकूछ कहन घेतछा पाहिजे, 

असा विचार करून 

व्याछा पत्र लिहिलें आणि त्याच्या अदम!सा प्र- 

मार्ण राक्षसान तें काम पतकरिलही, आपल्या 
चौकशीत आपणच अपराधी म्हणून पुढें येणार, 
असे त्याच्या स्पप्रीही आलें नाहीं, असा. त्याने 
आपण न्यायाधीश होऊन न्याय करण्याचें पतक- 

रल्यावर दुसरे दिव्शीच न््यायासनासमोर न्याय 
होण्याचें ठरलें, आणि राक्षस न्न्यायासनावर अ 
विष्ठित हेण्पाप्ताठों गेला. चंद्रगुप्ताची व त्याची 
गांठ पडण्यावरोबर चंद्रगप्तानें त्यास सांगरितर्ले, 
“४ अमात्य, प्रथमत: चोकशी गप्नपण्ेेंच व्द्वावी, 
तें चांगलं, न जाणों, आपण चौकशी करतों 
आहों असं जर त्या फितुरांच्या कांनों गेलें, 

त्यानें चंद्रगपाकरवीं 

। 
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राला, 

त्यांगना पफडन आणायला फार त्रास पडेल 

किंवा सभावतालीं शवन अशा फितरांना मिठ्या 

मारायला अगदी सिद्धच अहित, त्यांच्याकड़े 

ते जातील, एब्द्थाकरितां आपण प्रतेश्वराला 

घेऊन त्याच्याजवब् सव विचारपस करू: आणि 
व्या विचारपुशीत ज्यांचीं ज्यांची नांव नि 
तील, त्यांना त्यांना एकदम धरून आणुन 
आपण म्हणाल ती शिक्षा देऊं. मग' तो 

कीणी कां असेना--एखादा भद्दाविद्रान 
श्रेत्रिय ब्राह्यम असो क्िंवा कोणी चांडाल 

असो, 
्र्गप्तावें तें बोलणें राक्षसास बरें वाटलें 

आणि त्यानें त्याच्या म्हणण्यास रुकार दिला, 
राक्षसाच्या मनाने असें पक्कें घतलेले की 
चंद्रमुम, चाणक्य आणि भागुरायण यांनीच 

हैँ सग& कारस्थान रचलेलें आणि पदवब॑तेश्वर 
मध्येंच कांहीं तरी कारणानें चुकून पडला: 
किंवा व्याला यांनीं फसविलें, नक्की काय झार्ले 
आपणि पव॑तेश्वर यांत कसा आला याचा तर्क 
करण कठिण होते, कांहीं असो; मी या सग- 

अ्याच्या तव्यार्शा जाऊन, काय खरा प्रकार 

आदे तो काढीन आगणि यांची पुरी फाजेती 
उडवीन, यांनीं मछा फसबून जाठ्यांत पक्र- 
डण्यासाठी न्याय करण्याला बँगरे बोलावलें 

पण मी त्यांची समग्र्छी कारस्थानें 

बादेर काढ़न त्यांचे दांत त्यांच्याच घश्ांत 
घालून त्यांची खात्री खात्री करन, असा 
विचार करून राक्षस न्यायासनाच्या स्थानीं 

तेब्हां तेथें चंद्रगुप्त आणि भागुरायण 
असे दोघेच बसले होते, त्या दोघांगींही तो. 

तु ञे >्् | है 

थष्यावराबर उठून उमें राहुन त्याचा आद- 
रसत्कार केला आणि त्यास मध्यस्थानीं बसविलें, 
भागुरायण आणि चंद्रगुप्त दोषेही छुच्चे आहेत; 
परंतु आतां आपण त्यांची लुच्चेगीरी शहेर 
काढून त्यांच्या. ढोंगाचा चांगलाच स्फोट कहूँ, 
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असें त्यानें योजिलें, हा विचार मर्नात येतो उठला आणि सवकाबरोबर तेथें गेला, दारां- 

न येतो, तो पुनः एकदम स्याला अस वाटलें ! तुन आंत पाऊल घालतो न घालतो, 

कीं) या दोधांनीं आजमित्तीस सवे अधिकार : 
आक्रमण करत टाकला आहिे. तेव्हां 
पारिपत्य आपण करणार कप्ते / समजा कों, 
आपल्या निद्शनास असे आलें कीं, यांनींच 
पत्रतेक्षराकडून नेदकुलाचा घात करविला: 

तरी काय होणार ? है छबाड काय कवृऊ कर- 

पार अहदित ? है स्वतः आपल्यावरच उल्ट्न ' 

क्रांही तरी 'बालंट घेणार नाहींत म्हणन कशा- 

यांच 

ता 

त्याची दृष्टि राक्षसावर गेली, आणि मग मात्र 
व्याचा संताप त्याच्या पोटांत मावेना, व्याद 
एकदम उद्रक आला, त। जर सतत्र असता 

- तर त्यानें आपल्या तलबारीनें राक्षसाला ठारच 
 केछा असता, इतका त्याला त्या वेर्छीं संताप 

बरून ? परंतु आता हा विचार य्रेण अगदी 
निरथेक होतें. 

उपयोग नव्हता, इतका बेछ संगख्या गोष्टी 
आतां त्या तिचाराचा कांदी एक . 

आजा होता, तो राक्षताल्ा एकदम द्रडावून 
“ अमात्य राक्षसा, ते नांवाचाच 

नाहीं, पण खरोखर कृतीनंगसद्धां राक्षस आद्विस ! 
नीचा, तुझा आपत्या स्वामीचा आणखी त्या- 
च्या कुछाचा नाश करायचा होता, तर त्यांत 

£ # ट्ण फ |] ४ व्ग् | 

' मला कशाला गरफटन धऊन फसवलंस 2 मीं 
कवूल करून आता येथून निधन जाणें किंवा ' 
आतां मी पुढें न्याय करण्यास वसत नाहीं 
असे म्हणणें, म्हणजे केवछ संशयाल्य कारण ' 

होईल, आता जें काय करण्याकरितां म्हृणून 
आपण आजञों, तें मुक्राव्यानें करून ध्यावें. : 

पुडें पुर्ठे पहातां येइ्ल, असा विचार करून : 
' णार ! अत्यंत अधथम तू, आपली शंका ग्रतिशेंका दर सरून लो चंद्- 

मुप्तास म्हणाला, “ फरिरात-राजकमार चंद्र- 

गुप्ता, नंदांचा वंश नष्ट होऊन आता तू त्यां- 

च्या सिंहासनावी व्यवस्था पाहायला राहवंस 

नीतीचे पृष्कछ मासले पाहिले; पण अशी 
विश्वासघाताची नीति केंठिंद्दी कोणीं आजपयेत 
पाहिली नसलछ, तुझ्या म॒द्रा ठोकलेरलीं पत्र 

. जग नसती, तर माँ कर्षीसुद्धां अशा पत्ञाँ- 

बर भरंवसा ठेवला नसता: परंतु माझ्न नछ्र- 
चर्यच ओढवलं, त्याला मी तरी काय कर- 

यांत मृर्दंसुद्धां 

संशय नाहीं. आणखाो मला आपतल्यापुदें आ- 

' गावून माझ्ी विटंबना करण्याच्याच हेतृने मला 

. आता बोलाबवलंस को नाहीं १... ...”! 

काय ? काय घात |! केवडा घात | हा बात : 
करणास्या नीच पुर्षांच काछोज तरी काय 
असल ! असो: तुझ्या हातून तरी आता काय , ९ 
होते ते पाहू, न्याय करण्याला मी हा सिद्ध 
आहें, त्या दुष्ट पर्वतेश्वरराचंच काय म्दणण्ण ' 

दि 

आहे तें पहिल्यान॑ ऐकून ध्यायचं आहे 

याला घेऊन ये. ” 
राक्षसाचें हैं भाषण ऐकून भाग्रायण व॒ 

चंद्रमुप्त एकमकांकडे पाहूँ लागले, 
थोब्याच वेदांत 

धर बोलून चालन केदी, व्याला बोलावतील 

तिकडे व तेग्हां जाणें भागच, तो लागलींच 
२७ 

तर , 
: आलों, असे हा म्हणतो, 

' काय : 

चंद्रगप्तानें प्रतेश्वरास ' 
बोलावून आणगण्याला सेवक पाठविला, पवते- ' 

पर्वेतेश्वराच्या मनांत आणखी पृष्कछ 
बयाचे होत॑; परत त्याच्या तोइन कांही 

द् उम्टेनात इतका त्याचा संताप वाढला, 
इकडे राक्षस तर ते बोलणें ऐकून फारच 

आपली म॒ंद्रा ठोकलेर्ड 

त्यामु& आपण 

याचा अथ तरी 

'जन्मन्क, 
ता. 
जा 

आश्वयचकित झाला. 

पत्र या परवेतेघ्राला भर्लीं 

पर्वेतेश्वराच्या या बोलप्याला आपण उत्तर 
तरो काय देणार ? राक्षसाच्या मनाची ही 

स्थिति चंद्रगुप्तानें ताडडी, किंबहुना असा 

प्रकार होणार हा तक त्यास झालाच होता. 
तेह्डां अगदी शांतपणेें तो परवेतेश्वरास म्दृणठो4 
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“ पवेतेश्वरा, उगीच कोणाचें तरी नांव घेऊन 
कांहीं तरी बडबड करण्यांत कांहीं तात्यय॑ 
नाहीं, अमात्यराज राक्षस है आतां अधिकर- 
णिकाच्या स्थानीं बसले आहत, एकंदर राज- 
घात कसा झाला, काय झाला, तूं मगधावर 
सवारी करायछठा येथवर कसा आलास, या- 
बदल चौकशी करण्याव काम त्यांनीं पतकरिलं 
असन अपराध्यांना शिक्षा देण्याचंही त्यांचे- 

कडेस सॉपविले आहे, तेन्दहां तू असा नुसता 

संतापान वोलन कांहीं कोणी ऐकणार नाहीं, 
तूं मोठा राजा आदिस, तुला आम्ही खंड्णी 
घेऊन परत तुझ्या राज्यांत पोंचवार्व हें 
विहित. परंतु तसं करायचं, कीं तला येथेंच 

बंदिखान्यांत ठेवायच, ह्याचा निकार तुझ्या- | 
तूं से खरी हकीकत सांगून खरे ' वरच आहे, 

अपराधी स पडबून-निदान सांगृन दि्लिस, तर 
तुला आम्ही थोड्या खंडणीवर परत पाठवू, 
नादों तर हे अधिकरणिक अमात्य राक्षस...” 

* बाहवा ! अमात्य राक्षस न्यायाधीश ! ” 
पर्वेतेश्र विकटपणें हंसून म्हणतों, “ एकुन 
आपल्या या मगबदेशांत अपराध्यालाच 

न्ययाधीश नेमीत असतात म्हणाय्च ! अहो, 
या डुशने आपण हेऊन मला पत्र पाठविलीं 
को, अमुक दिवशी अशा अशा प्रकारानं मी 
राजकुलाबा घात करणार आहें, त्याच सुमा- 
राला अगदीं थोडें सैन्य घेऊन ( फार आण- 
लंत तर विनाकारण बार्टेतल्या लोकांना संशय 
य्ईंठ असे लिहिलं होत॑ बर॑ त्या पत्रांत यान!) 
यरेऊन पाटलिपुन्नाला एकदम वेढा या. मी 
पूर्णप्णे अनुकूल आहें, तेब्हां आपण कस- 
लीही शेका भेऊं नका; असे यान मला 

लिहिलं, आणि मो आपला माणूस पाठवुन 
कदाचित् कांहीं वोकशी करीन तर मला 
लिहितो, “ माया पत्रांचीं उत्तर॑माझों पन्न 
घेऊन येणाराबरोबरच पाठवा, आपल्या माणसा- 
बरोबर पाटवूं नका. न जाणों तो कोणाच्या हा- 

चंद्रगुत 
की कक कक आर आय की को 0 की के नि वन पी मदन पी पिन सदन 
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तांत जातील आणि काय होइल याचा नम नाहीं 
अमात्य राक्षस फार प्रामाणिक, तो असला 
विश्वासघात-अधमपणा करील अशी मला कृधा 

शंका आली नाहीं: पण मी गाढव म्हणूनच 

से झालं, शंका आली नाहीं म्हणज काय ? 

यायल्ञ पाहिजे होती. पण माझं॑ दुर्देव ओढ- 
ब्ं, चंद्रगप्ता, आतां ते राजा होणार: *पण 

संभाछठ, हा दुष्ट नीच असाच तम्ासद्धां एखादे 

द्वशी घात कराल ... ?! 

भागरायण व चंद्रगप्त अगदी आश्चय॑चाक्ि 

झाव्याप्रमाणं होऊन राक्षसाकर्ड पाह लागले 

जणू काय त्यांस ही सगठी हकोकत अगरदीच 

नवीन द्वोती आि तीहीं अक्षरश: खोटी वाटन 

होती. चंद्रगुप्त अगदीं स्तव्यध॒ बसला होता. 
राक्षसही कांहीं वेद स्तब्बच होता, इतक्यांत 

काय त्याच्या मनांत आलें आणि तो एकदम 

उगून उभा राहिंला व म्हणतो, “ परबबतेश्वरा, 
तू शुद्धीवर आहेस काय? का शज्नच्या हातां 
सांपडल्यापासून तूं अगदों श्रमिष्ठ झाला आहेस ? 
कुठें आहत काढ तीं पत्र, ”” 

' हों घे | अधमा, नीचा, तों पत्र मीं 

ठेबीं नसतील असं तुला वाटलं काय १ 
बघा हो बघा हीं सगदीं पतन्न॑, त्यांच्यावरल्या 
या नीचाच्या मुद्रा बधा, आणखी एका पत्रांत 
स्वामिघाताच॑ सगछर कारस्थान अगदों इत्थं- 
भूत छिंहिलं आहे, तेंही वाचा, त्याच्याखालीं 

त्याची स्वतःची मुद्रा पहा, राक्षसा, अजून 
तरी आतां खो बोलून ते नन््यायासन विटालू 
नकोस, खालीं उतर, भरे नीचा, तुझी 
न््यायासनावर बसण्याची योग्यता काय : 
आता मला जर कोणी विचारील कीं, त्याच्या 
योग्यतेचे नांव सांगा,तर मी तें एकच सांगेन- 
स्मशानांतला वश्रस्तम कित्रा शूल, ? 

राक्षस अत्यंत संतापला, त्यास हें काय 

गोडबंगाल आहे तें समजेना ! 
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न्यायाधार 

>> पापट 
ती ठाल होऊन व्याच्याकेडे लायला 

केवछ संतापासुदे त्याच्या तोंहून शब्द निम्ना, 

चंद्रणुप्त आणि भागुरायण दोधेंदों अशमृ 
टछ्नें एकमेकांकडे पाइत होते. थोडा परद् 
गेल्यावर अमात्य राक्षसाची इतका वेद संता- 
पानें बंद झालिऊी वाचा फुटर्ली व तो एकदम 

म्हगतो, “ अप्तत्य | असत्य ! ” परंतु [तित- 
क्यांत व्यास असें बाटल कीं, अशा प्रसंगी 
आपण आपला संताप बाहर दिसूं देथ हें 

साला 

(8॥ 

आएपि 

शहाणपणारं काम नब्हे, संताव गिक्ून शांत- 
पणाने बोठूनच खरा प्रकार बाहिर काढइला 
पाहिजे. असा विचार करून तो मोठया कट्ठान 

आपल। संताप गिठन म्हणतो, “परवेतेश्वरा 

मीं जर अशी पत्र ता लिहेलीं नाहाँतव 

तर तूं तों माइझ्या अंगाबर भराभर फेंकून 
काय होणार ! पर्वतेश्वरा, तू. आपल्या नित्रंल- 
त्वामुछें शत्रूच्या हातीं सांपडछास म्हणन 
तुझी वाद्धे श्रात झाली असेल, कित्रा माझ्या 
नांवानं तुला काणों तरी फसविल्ं असेल. 

तेब्हां आपण फसलों यावहुल खेद द्वात'असतां 

विनाकारण भलछभलतींच कुंभांड  माह्यावर 
्रेऊं नक्रेस, जे कोणा नीच लोक तुला फिंतुर 
झाले असर्ताल त्यांची नांव॑ 'भराभर 

. माकछा ही। म्हणजे तुत्य 

. जाऊ दऊ, मग त्या ५ 5] हसन पर कर र् हा ३ ल 
हे प् वतेश्वराच हैं भाषण : 

/ ////१६८ सं अमगतां रा: ः किक चाल्ड अयसता राद्- ह 

9५00 साच्या अंगावा तिहू- 
' शकास, 
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सांगून या असल्या 

। अपराध। 

खेडणीवारी परत 

फितुरांचाच काय ता 
विचार करता यईल, नाध्टापक्षां या नंदांच्या 

राज्यांतन ते बद्पण्णं परत जाशील असे सम 
ज्या गोड्टी जा घडलया असतीड, 

त्या दशा सांगून तू आपला मोकदब्य है 
राक्षसावें तें मापण ऐकून तर पर्व॑तेश्वर फार- 

पे चिडला, या नीचानें आपणास फसबुनच्या 
फसवून पुनः आता आपलछा न्याय करण्यासाठा 
आपणच न्यायासनावर वसून आपत्यास उपरो- 
घिक भाषंग बोठतो आहे. आतां याच्या 
प्रश्नास उत्तर देण्यापेक्षां एकवार चंद्रग॒प्त व भागु- 
रायण यांच्याकडे वल्लन आपल्यास काय सां- 
गावयाचें, बोलावयाचें तें बोलढून सांगून टाकाये 
आणि पूर्ठे अगदी मौन घरावें असा त्यानें 
विचार केछा व तो एकदम त्या दोषांकेंड 
वद्न मइणतोी, “अहो, जे अपराधी असतीर 
त्यांनाच न्यायासनावर बसवून मोठेपणा द्याव- 
याचा, आणि त्यांच्या कारस्थानाला बच्टे 

पडलेल्या लोकांचा त्यांच्याकड्न उपमर्द करा- 
वयाचा, त्यांचा छछ करावयाचा, असा या 

नंदाच्या राज्यातला अचघात आह काय £ 

अमात्य राक्षम म्हणजे नंदांचा अत्येत स्व्रामि- 
निए सेवक, अशी सगख्या त्रियववनभर कोर्तिं 

झालेली, आपला एक्वार अशी कार्ति 

झाली, म्हणजे आपल्याला वाटल त्या तच्हेन॑ 
वागायला जण काय मोकब्कच झाली, अशी 

नीचांची चालब असते, कांहाँ 
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मगवावर स्वरारी करण्याच यान आमंत्रण दिले, 

“ राजा धतानंद अगई। मू्ख आहे. स्याच॑ 
शज्यांत मुर्झीच लक्ष्य नःहीं, शिवाय तो एका | 

उपडाच्या नाद। लागढा, आह, त्याला असाच 

बहू दिला, तर संग देशाची नींट 
अवस्था नाह्ी;, आपण सवारी कराल, तर हींच | 

मीं आंतून इतकी व्यवस्था केरल 

| कर। का अन्याय करा, 

सीनि आहे 

आह कीं, अमक दिवशी अमक वेछेला द्याचा 

दाच्या भुठाबादांसकट पुरा नाश व्शबा: 

तेब्दाी त्याच ग्रसंगाला आपण येयें येऊन उसमे 

राहिलां, को कार्यमाग होइछ, कुराजकापेक्षां 
अराजक वरे; परत आपत्यासारख राजे अगदी 

संनिब्र असता कुराजक तर का राह याव 
आणि अजारक तरी का करून ध्याव॑ ? ? 
अथा प्रकारचा पत्र यान॑ मल्ा एकामायून एक 

ते दोधेही अगदी स्वस्थपर्ण पर्वतेश्रराकडे व अर्शी पाठतिलों, नंदांचा घात केला आ्ि 

माझाही घात करून राज्य आपत्याच तप्य्यांत 

प्यव॑ अशी महत्वाकांक्षा या अवप्नाला आहे 

का काय कांण जाणे | चद्रगृप्ता 

पराक्रम करन मला घरलंस. 

तू आता या राज्याया स्व्रामी झालास: पण 
नुझ स्वामित्व कायम रहावे, अशी जर ता 
इच्छा असलो, तर या अधमाला आबी यम- 

लोकीं पाठवून दे. नाढंपेक्षां हा तुझाही कब्हां | 
प्रात करील याचा अगर्दी नेम नाहीं हँ परे 

समज. 

निप्ठे॑ विलक्षण सोंग दाखबून शेवर्टीं त्याच 
आपल्या स्वामीर्च पाछेमुर्द खणन टाकण्याचा 
भयंकर प्रकार केला, तो कोणावर खरी निष्ा । 
ठेवणार आदि ? मी तुझ्या स्वावीन झार्लों | 
आहें, तेन्हां आता माइ्या बोलण्याची कांदीं 
किंमत तुम्हांछा वाटणार नाई हेँ साहजिक 
आहे: पण या नीचाच्या फुसलाव्णीला मी 
भुलऊऊों, तस॑ तुम्हीं भुलं नये, म्हणून एवडी 

चंद्रगुप्त. 

कारण नसतां मला आपण होऊन पत्र पायबून 

तू मादा | 

तेंग्हां खराखर । 

ज्या नीचान॑ इतके दिवस स्वरामि- | 

! 

| 

। 

| 

| 

॥ 
! 

॥ 

| 
है 

ककछकब्ीीन विनंति करता आहें. याउपर मी : 

| भाषण्ण मछा ऐकायला नकोत. 
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अवबिकर कांहींच बोलत नाहां, न्याय करून 

। मला वबस्तंभावर नेऊन माझा शिरच्छेद करा, 
मला सुछों दा किंवा आणखी कांहीं तरी कूर 

प्रकार निवद्नन काढून तशा प्रकार मला मखत्यु 
येऊ दा: पण आता या अधमाचों उपराधिक 

आर्ता याउपर 

उच्चारणार नाहीं, 

आता नाप्ता न्याय 

जेथें चार, लबाड, 
घातकी न्यायाब्री/ बसतात, तेंथें न्याय 
कसा होणार हें उबडच दिसत॑ आहे, ” 

इतके बोलून पत्रतेश्वरानें आपत्या जबब्वीं 

म। तोड़न एक अक्षर 
बोललों हेंच फार झालं, 

सब पत्र चंद्रमुप्त व भागुरायण यंचेकड़े 

फेंकी, ती त्यांनीं घेऊन अत्यंत आध्चर्य- 
चक्रित अश्ञा मुद्रेन समग्र वाचलों, आणि त्या 
आश्यानें अगदी स्तब्च झाल्यामृकेंच काय, 

राक्षसाकडे आर्त्पाछीन पहात राहिले, अशा 
प्रसेगी जग काय, काय करा हेंच त्यांस 

समजना, वस्तुतः पहातां आतां राक्षत काय 

करते, हेच त्यांस पहावयाचें होतें; क्रिंचहना 

तें पहाण्याकरितांच तर हा सब प्रकार त्यांनीं 
घडबून आणला होता, आपण मर्वच कांहीं 
बोलट्यानें राक्षसास विनाकारण संशय थयेइंल, 

आण व्या संशयापासून व्याप्त जरी काहीं 

फायदा झाला नाहीं, तरी शंबर्टी जें कांहीं 

अ पगास साधावयाच आहे, ते साबण्याचा 

सेभत्र कमी हीगार आहे, हेँ + जाणन होते 

इकड राक्षसास कांहीं सुचेनासें झालें 
आपल्यावर पवतेश्वर कुभांड घालता अहे हैं 
व्यास घडघडीत दिसलें; परंतु त्या पत्रांच्या 
खार्ल। मद्रा पाहिल्या, तर त्या आपब्यात 
असत्यावहछ त्याची खात्री झालो. पबते- 
श्वरान लबाडी कली म्हणावी, तर त्याला 

आपली मुद्रा कशी मिव्ठाडों, हें त्यास मो> 
गूढ पडलें, आपला मुद्राधारक पवतेश्वरास 
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अनुकूल झाला असेल हैं त्यास मुर्छीच संभ- | रांस दर साख व तशा चमत्कारिक 

बनीय वाटेना, परवेतेश्वराच्या राज्यांत ज्या- | संकटांत मन शांत करून तो चंद्रगुप्ताकडे 
प्रमाणें आपण आपकले हेर, चार ठेवून बातम्या | व् भागुरायणाकड़े वद्यून मृदृणतों, “ कुमारा, 
आपणतों, व्याप्रमार्ण त्यानेंह्ी आपले हेर मगध | ज्या अर्थी हा पत्रतेश्वर मठाच या प्रकरणांत 

देशांत .टेबून थथील वातम्या कावण्याचा घंदा 

सरू केला होता काय ? जर असेल तर 

आपली पुरी फरजिती. कारण आपण आप- 

ल्यास माठे मुत्सद्दी महणवीत आला, सगव््या 
पृष्पणुरात कोठे काय चाललें आहि वत्यावी 

वातमी- आपणास असावयाची असा प्रकार 

असून, प्रत्यक्ष आपल्या डोन्यांदेखट आपत्या 
स्वामीचा व त्याच्या कुलाचा नाश होता, 
आणि पर्वतेश्वरासारखा शत्र आपत्या नगराला 
बेढा देण्यापपत येताी, याचा अथ काय ? 

आपण असे कसे आंधछे बनलों ? एवट्या- 

नेंच संपत नाहीं. तो शत्रु दुसन्याकट्रेनेच पक- 
डला गेला, आधि तशा पकड्त्या स्थितीत तो 

आपल्या मार्थी से दोष घालतो, आपकल्यपा 

मद्रेनें अंकित अशशीं पत्र पुराव्याकरितां दाखल 
करितों, हैं एकंदर इंद्रजाल आह तरी काय 
अंधार, राक्षसाच्या डोब्यांपुर्दे निवक अंधार 
दिसला, त्यास कांहींच समजेना, आपस्या 

मुंद्रनें अंकित अजशीं पर्त्र पुर्ें आणिली आहत 
ता आपलोीं नाहींत, आपल्याला त्या पनच्नाँ- 

विषयी कांहीं सुद्धां माहिती नाहीं, अ्स आपण 

नुसतें महटलें, तर कोण खरे म्हणल £ नीं 
पत्रें आपण लिहिलीं नाहींत अरे सिद्ध कर- 

प्याला आपण पुरावा काय देणार ! आता 

आपण या कचास्यतून संटणार तरी कस * 

पवेतेश्वरावें म्हणणें सबे लोकांच्या कानीं गेलें, 

तर ते आपल्यावदल काय म्हणतील १ आ- 

'पल्या आजय्यतच्या कीर्ताला केवडा डाग 

लांगल ! आज्नपयंत अत्यंत स्व्रामिनिष्ट म्द्ृणुन 

मिछालेलें नांव कोणीकडे गेलें2 एक कीं 
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दोन ? हजारों विचार त्या विचास्याच्या 
मन॑त येऊँ लागले, शेवर्ट/ त्या सवे विंचा- 

नमून माझह्यावर 

गुतव॒ता आहे, आणखी मींच त्याला या पुष्प- 
पुरीवर चाल करून येण्याविषयी पत्र ल्द्वून 

विनंति कस्याच सिद्ध करतो आहे, त्या अर्थी 
त्याच्यावरोबर मलाही आरोपी म्हृशून तुम्हीं 
माप्ता न्याय करविला प!हिजे, पवृतेश्वर 
म्हणतो तेंच खरें, मीं आता न्याथासनावर 
बसण्ण म्हणज न्यायासन विदव्ठणेच 

तुम्ही याच्यापासून पुष्पपुरारच संरक्षण केले: 

अर्थात लोक तुम्दाला, आपले सर्वाचे त्रांत 
म्हणून मान देगार, कुमारा, ते आता मगघा- 

च्या सिहासनावर बसझास, तरी ते तुला 
राजा मानण्यास हरकत घेणार नाहींत: हैं सर्व 
टीक आहे: परंतु पवतेश्वराबरोबर माशझाही 
आर्ता न्याय करविण तुम्हांला जरूर आहि 
त्थाप्रमाणें कोणाही चतुर माणसास न््याय/व्रीश 

आराप ठेव्रा. न्याय करा. 

दया न्यायाप्रमार्ण मला काय शिक्षा भोगावी 

लागेल ती भोगायछा भी अगदी तयार 

ज़्र ब्ड्न्टे 
ष्डड ध ८।“+७ 

आहें. आजपयंत मी हजारों छोकांचे न्याय 
करून त्यांना दहांतापयतच्या शिक्षा दिल््या. 

माह्यावर स्वामघाताचा, स्वामिकुलघाताचा 
आपणि म्लच्छांचा आशय करून मोटेपणा 
पावणात्या परवतेश्वराच्या स्वाधीन खराज्य 
करण्याचा, असे तीन आरोप टेबा. जर मार्स 

देव अनुकूल असेल, तर माझी या लांछना- 
पासून मुक्तता होइल, नाहीं तर आपण जग- 

ण्याल्या योग्यच नाहीं असे समजून मीं 
आपस्यथा शरीरापासून आपल्या आत्म्याला 

मुक्त करीन, चला, मला या घटकेस कारा- 
गृहांत घेऊन चला. * 

इतके बोढन राक्षस न्यायासनावरून 
खालों उतरलछा आगि पर्वेतेश्वरापासन कांहीं 
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अतराबर जाऊन -उभा राहिला, इतक्या पूर्णपर्ण आला होता, म्हृणन त्याचा व्या 
बैठी त्याची श्ुव्वव॒त्ति आतां अगदी शांत 
झाली, आता तो केवद् वेयाच्या मूर्तीग्रमाे 

लागला, चंद्रभुप्त व भागुरायण यांस 

बाठत दहोतें को, पवतेश्वरानें त्यार्च नांव चेत- 
स्यावरोधर तो घावरून जाऊन, “ आपत्यास 

ग्रंतून सोडवा: पवतंश्वर सांगतो हैं सब खोटें 

द््सिं 
८, 

आहे, ” अस महणून आपत्या विनवण्या . 
अल किवा कांहीं त्रागा करून अद्वातद्रा 

बोल छागेल, पथ तोच शांतपणं, “ मलह॑ 
न्यायासनासमीर चऊन मांशा न्याय करा 
म्हणन उभा राष्टीरू अर्से त्यांस व[|गल नब्हतें 
परंतु आता पहातात तो तो अगदी धारानें, 
बाटेल तें होऊं दा, मी त॑ सोसण्यास तयार 
आईं, असे म्हणण्याची चया करून त्यांच पुद़े 
उमा राहिला, नंदांचा घात झाला, त्या वेढीं 

झालली जनता जरा राक्षसाच्या विरुद्ध 
कितीही बोले छागली, तरी थोडीशी स्थिरता 
थेताक्षणीच राक्षसाचरी मित्रमं टर्छा त्याच्यावरील 
उथारोप दूर साख्न पनः आपत्याविरद्ध उठ- 

ग्यास कमी करणार नाहींत,. आणि जनतेचें 
मत पुनः बदलण्याता संसव आटे, ह चाणक्य 
पके जाणून होता, #व्घ जनता 

सागर दोनही अगदीं समान, शरति 

स्थितीत ज्याला आपल्या माथ्यावर घेतील, 
व्यालाब क्षुब्ध स्थिनीत रसातव्यास नऊन 

ऋण्न॥॥ के 

हा 

बिके 

लाकांवर राग, पुढें तो पाटलिपत्रांत आत्या- 
वर त्याचा मागील प्रकरणांदून सामरितत्या- 
प्रभाणं अपमान दहोऊन त्यान॑ नंदांचा सूड 

उगजिष्याची प्रतिज्ञा के्ली आधि र्क्षसा- 
सारस्या अमात्यघुसंधरालाही चक्बृून ती 
पार पाडली, पर॑तु हैं सबे किठी बेब् गप्त 

णार ' राक्षसानें म्हट्स्याप्रमाणें जर स्तर 
लाकांसमल अधिकरणिक नमन चौकी केछी 

' चर काठटना काठ तरा साध्चयल वाहर पड़ने 

! संदेच स्फोट व्हावयाचा, एवक्याकरितां असा 

: । ग्रसंग न आणणएं 

' पलास इष हात॑, 

आशणि क्षुब्घ ! 

पोॉचाबवितील किंवा उलट स्थिति करून तडी- 

पही नेतीछ, तेन्हां राक्षसावर 
आरोप ठेवून त्याची चौकशी करण्याचें 
मुर्ींच इष्ट नव्हतं, चाणक्याचा हेतु 
एक्च उरला द्ोता. तो हा को, 

राक्षसाला चंद्रगुप्तावें साचिव्य देऊकन त्याचे- 
ऋड़न ग्रीक यवनांचा पार थुव्वा उडबून दाव- 

याचा, तक्षशिला नगरोंत असतांना 
लाक्रांचा आयोवर काय जुदम द्वोत होता, 
यावा अनुभव विष्णुशमों ऊर्फ चाणक्ययार 

व्याना 

प्रसिद्धपणें 

ग्रीक 

रन भट 3०2०2 कक बबत> ० के के कोल जयम>कर 

आता : 

अमात्य | 

बव चाणक््यास व व्याच्या 

ल्ोकांची मरने क्षुव्ध॒ आहेत, 
तेबरच राक्षसाल्ा कांहीं तरी शिक्षा करून 

मगधाचव्या वाहर घालविणं शक्य होतें: परंतु 
चागक्यास तें दोन कारणास्तव इश्ट नद्दूते, 
एक राक्षस मगाधाच्या बाहेर गेल्यास चंद्र- 
गप्तावा द्वेप कर लागृून त्याच्याविरुद्ध काटे 
तरी एखाद्या राजाल[ उठबृून पनः: मगधावर 
बारी करण्यास कमी करणार नाहीं. नंदांच्या 

बि खिकार्णी वन्याची अत्यत इृढ भाक्ति, तो 

नंदबंस समृठ नष्ट झाला, तेन्हां आतां तो 
नए करणात्याचा दीधद्रेप करून त्याचा नाश 

करावा, हीच आपर्दा इतिकतंव्यता असें तो 

रा 

समजगार, आधि ती संपादण्यांत आपली 
बृद्धिकतत्ता खब करणार, तेव्हां राक्षसाला 
घालवून देण्यांत कांहीं फायदा नव्हता, उलट 
ताटा होता, राक्षसाला शिक्षा न करितां 
आपल्या बाजूस बब्ववून घेण्यास दुसरें कारण 
हैं हाय कों, चंद्रगप्तास त्याच्यासारखा सचिव 
अवश्य पाहिंज होता. भागुरायण साचिव 
दाष्याच्या याग्यतेचा माणुस नब्हे.. तो चांगला 
शिपाई, मुत्सद्दी नव्हें, आपण चंद्रगप्तावें सा- 
चिव्य ऋरून त्याला मदत करावी हैं चाणक्यास 

नको होतें, त्याला आता पुनः आपल्या आश्र- 
मांत जाऊन तुपश्चयां कर्रीत बसम्याची इच्छा 
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झाली होती; परंतु चंद्रमुप्तात हातीं घरव्या- 
सारखें त्याचा राज्यशकट सुय॑त्रित चाल़ करून 

त्याचे हातून छव॒करच ग्रीक छोकांचा समाचार 
चेबबावयचा. राक्षसानें एकवार त्याला न॑ंदांच्या 
जागीं माचून त्याची प्रामाणिकपणोें सेवा कर 
प्याचें कबूल केलें-नब्हे शपथ घतली-म्दणजे 

सवेच कायभाग साथ्य झाछा, 
फोणी शत्रुच राहिला नाहीं अरे बाटून तो 
जसा निर्थशित राहिला, आणि आपब्यास 

व्याला ठकबून आपनर् काये साथतां आलें, तर्से 
पुर्ढें करीढी त्याचेकट्टून होणार नाहीं 
या बर्छं व्यास चागडी अल घडली आहें. 
चंद्रगुप्ताजऊा सचिव राक्षसच पाहिज, 
चंद्रगप्तास नंदबंशाया अंकुर आणि मगधाचा 
राजा अर्से एकबार मानन त्याचा आपण सचिव 
असे म्हट्लें मात्र पाहिजे, तें त्याच्याकट्टन 

दारग 

आपण म्द्वगांवल, म्हणज आपल काय झाल, 

मग चंद्रगुप्ताचा राज्यशकट सुयोत्रित चाल- 
प्यास कांहींदी बिन्न राहिल नाहीं, असा चाण- 
क्याचा विचार हाता; परतु राक्षसास 
प्राचा पक्ष घेण्याला लाव्ण फार फार दुबट 

न द्र॥- 

दातें, आतांपथत जें काय झाल त॑ कांहीच 

नव्हे, राक्षतचा शब्द फिरबि॥/ गहणअ 

प्रथ्वीच्या गतीला दुसरेच वण देणें होय, ते 
जितकें दुर्घट-नब्दे, अगरदां अशक्ब-तित- 
केंच राक्षसास चंद्रगुप्ताच्या पक्षास 
अशक्य दोतें; परंत चाणक्याने नहमींच 

म्द्गत। असे होते कीं, आपतल्यास कांहांही 

अशकक््य नाहीं, किंबहुना असें ज॑ काय अशक्य 
असेल तें आपण साथ ४ तरब आपतल्या नीति- 

नंपुण्यावें च|ज असा सगव्ठ विचार करून 
त्यानें आपल्या मनांत पुढील कांदी रचना 
केली होती. राक्षसात्रर कांह। तरो काहूर 

आणन त्या काहराम॒र्ढे त्याच्याकइन आप- 
व्याछा ज॑ काय पाहिजे तें करवून घे० शवय 
नव्दतें, हें चाणक्य जाणन होता यामुद्ठे पवेते- 

० हे; कगो 
जी 9१७ 

नेदांस आता | 

स्थान । 

नन््यायाधीश*कीं अपराधी 
उरी धट चरण 5 # 5 हि ब्ब्- १० आज जय. टी 

| तथया। साधपनाच। 
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श्वरास फितूर हेऊन त्याचे हातून नंदांचा 
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| राक्षसानें नाश करविछा, हा आछ राक्षसावर 
आणलछा व ल्वांतून आपणास सुटण्यास मा 

| नाहदीं असे त्याला भासविणें हैं एक लहानसे. 

साधन होय, त्या साथन'नें पूर्ण कार्यमाग 
होणार नाहीं हूँही चाणक्यास पक्रें ठाऊक 
हात, राक्षसाच मन जिकम्यास आणखी निरा- 

थे सावन साथावयास पर्गदज होते, चाणक्य 
घथका करात होता. व्यानें 

राद्ासास न््यायासनावर बसब्रून त्याजबर' पुढ्ें 
अणार संकट त्याच नजरेस आणुन टठेवावें, 
ही युति चंद्रगुपाकडून करविडी, तब्हां चद्र- 
गृप्तानिं आधि राक्षसाचे भाषण झालें, तें असे 
दवा: चंद्रगप्ताल्ा चाणक्यानें कित्येक प्रश्ष सुच- 

द्वात, त्यार्ची उत्तर चाणक्यास 
हवों होतों, थाम॒र्ढ चंद्रग॒प्तानें व्यास म्हटलें:- 

“अमात्य राक्षसा, पब्रतेश्वर काय बडबड 
करता आदे हूँ आपण एकट्च; आम्हींदी 

एकल: परंतु आपत्यासारख्या स्वामिनिष्ठ व 

नंदबंशपकश्षपार्त। पुरुपश्रष्टासंबंधाने हूँ या 

म्दणर्ण खर असल इ आम्हांठा शक््यच बाटत 
नादी, तेब्हां तो कांहीं जरा बोडला, तर 
आपण त्याचा विपाद मानून जणू काय आम्ही 

त॑ सग८ खरच समजता अर्स घरूं नका, पवे- - 

तेवर णेदन चादन मगधदेश गिव्कृत करा- 
या व्पलला £ त्याठा आपण ज।ऊन भिव्यलू 
टँ 

ह आन्हाला जागपण। तर काय, पण स्वष्नांत- 

सुद्धा सर वाटगार ना तब्दा सरा फतर 
फू, 

काण आणि द्वीं आपल्या मद्रेन अंकित अशथी 
पत्र का्णी बनविलीं, याचा आपण तपास 
लावा पाहिजे । 

“ कुमारा, तुश्या मनातृन कांहीं वाट; परंतु 
बाहरुून तर। तू माशया हातन असर अधघम 

कृत्य होणा! नाहीं. अस॑ म्हणतास, ही मोटीच 
गोष्ट म्हणायाची, परंतु तुमच्यासारुख्यांच्या. 
मनाची शी नुसती खात्री काय उपयोग £ 
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गा मंद्रेची पत्र याच्याजवछ सांपडलीं 

एव वे लोकापवादाला परे आहे, तो लोका- 

पवबाद प्रणेपर्णं आणि 

नाहींसा झाला पाहिजे, तो उधडपणं चोकणी 

करून काइडून टाकण्याची तजवोज कराल तर 
तुमचा माझ्यावर 

म्ह्णन, ?? 

भाग्रायण मश्येत्र म्हणाला, 
या गोाष्टीची उघड 

गडीत आपण पडला, तर सब कहीं तिरप- 

गडे हाईल., त्यापेक्षां हें चमत्कारिक प्रकरण 
अरसंच आंतल्या आंत दावून, पतेश्नारापासून 
खेंडणी घेऊन त्याला व्याच्या राज्यांत 

“आपि या कुमार चंद्रगुप्ताला ।सैंहासनावर बस- 

हो + बट अत 3 /॑5४ ४ 

“ अमात्या, 

पाठव 
कप 

। 

। 
' सचिव आणि मी सेनापात 

उघडपण माश्यावरून ' 

 चंत्रगप [ प्रकरण 
हि अर हि बह 

व॒न आपण मगधाच राज्य पूृवेवत् चालबर, हू 
मै 

"ले, छ. छे, छे, /राक्षत एमस्द्व ओर- 

' इन म्हणतो “भागरायणा, या नंदवशपश्षपाती 

विश्वास आहे असं माँ 

! मल्य सांगतास, त्या तुझी जिव्हा शतशः 
बौकशी करण्याच्या भान- : 

राक्षााजवदठ असली भजऊतीच 'गोड् का 

नकास, नंदांचा घात करवून त्यांच रसेंहासन 

बठकावणाय्या ब्रघ॒लाच साचिव्य करायला 

र्कां 

तुमर्थ सगक विर्दाण होत नाह ' नीचांनो, 

| कपटनाटक मेला समजले ना कांय ! ओरेरे ! 
। प्ण त्तं फार उशीरान समजऊ, म्हृणूनच 

सांपडर्छा, नाहीं तर.... पण मी आतां दे 
वीछन उपयोग काय १ ?? 

प्रकरण ३४ वें. 

आणखी एक शक्कल- 

रा क्षसाचें तें बोलणें ए- 
कून भागरायण क्षण- 
भर अगदों मुका 
व्यानें बसला, या 

वेछीं आपण यास 

काय बोलावें हँच व्यास सचेना: परत आपण 

आता उ्ीच बसलां, तर आपल्यावर हा 

सव्वेच अपराध लादील, त॑ बरें नव्हे, असें 
मनांत येऊन तो राक्षसास म्हणतो, “< कां 

'बर ३ बालन कां उपयोग नाहों £ जे जे काय 

'आपल्या मनांत आले असल त त अगरदी 

ह म्वच्छ्पणं वे। ला, मनत ठेवूं नका, मर्नांत 
ठेबून तरो काय उपयोग १ ?? 

“ भागुरायणा, तूं नंदांच्या सनेंचा अधि- 
पति, ता दूँच जर व्यांच्यावर उल्टन एखादा 

व ज+3 5 + * का फल या >ऋ >++ ० 

विन “+धंीजम--न»+--+कन क्५१क-ल ना स्नान मे जजमक पज ५ 

वृपलाला गारद।वर बसविण्यासाओं घडपड करूं 

लागलास, तर नुलझा तर काय म्हणाय्च 

आद्व ? मीच अंध झालां, मगध देशास 
आतां बाह्य शत्र तर कोणी नाहीं, एक महा« 

राजांची चित्ततुत्ति ताब्यावर आणण्यापर्ली- 
कड आपसल्याला कांहीं काम उरले नाहीं, अस 

समझन मी स्वस्थ वसलें, तब्हां मठ्य झाली 
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ही शिक्षा योग्यच झाली म्हृणायची दुसर 

काय १ तम्हीं राजघांतकी, विश्वासघातका 

आणगि आणखी कित्येक प्रकार घातकी, 

तुमच्यासमोर मी उस रहार्ण आणि तुमच्या 
मखाकडे पढ्ार्ण म्हणजे देखल भोद पातक 
करण आहे. मग तुमच्याशीं भाषण करणं तर 

. रांत्रच राहिल्लुं, तुम्ही आता शहाणे असाल, 

तर माझा सब लोकांसमश्न न्याय कराल,. त्या 
न्यायांत्र जर मी अपराधी ठरलॉं-तम्ही न्याय 

करणार त्तेग्हां तसा मी ठरायचाच-तर जें 

बाटल तें मऊछा शासन या, नादीपेक्षां मी तरी 

आता चतपष्पथावर जाऊन जनतेपुर्दे झाजेल्या 

प्रकाराच माठ्यान उदघोषण करीन, “ 
 अमात्या, ? भागुरायण त्याला लाग- 

लींच म्हणता, “ तुझा न्याय करणार आम्दी 
कोण ? तूँच सवोचा न्याय करोत आलछास; 

परंतु माझी तुला एवडीच विनंति आहे कीं 

आता त्या तसल्या न्यायाच्या वगेर 

गड्डीत पड़ूं नकोंस, जनता ही मोटी 
आहे. केब्हां कोणत्या गोश्टीकडे तिची 

फिरेल आणि कांणत्या नाहीं याचा 

नेम १ ? 

४“ भागुरायणा, तेंच तेंच, तेंच तेंच चर्वित- 
चबंण करण्यांत अथ काय १ जनता कशी 
आहे, त॑ जितक तला, तितर्कच मलाही पण 
ठाऊक आहें. आता ते अधिकारारूढ आहेस 

त॒ला जें काय करायचे अशस्वेल तें कर; पण 

मा माया स्वतःच्यासबंधान जें काय करा- 

बस वाटत व्याच्या आड येऊं नको. माशझ्री 

इच्छा अशी का, मजवर या पतवतेश्वरान 
आणगलेल्या आरोपांच निरसन व्हावं किंवा ते 
खरे ठरले, तर काय ती शिक्षा व्हावी, एके- 

2? 6 

सान- 

लहग् 

काय 

दरींत मठा तुमचे उपकार नकोत, माझी अ्त्र 
राखण्याकरितां तुम्ही कांहींसुद्धां लपवालपवी 
करण्याच्या भानगडींत पड़ें नका, आठां मी 

अधिक कांहीं बोलत नाहीं, नंदांत्रा मी क्र 
२५ 

लहरी | 

| इसमे 
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सेवक, मां त्या पर्वतेम्रराला आगवन व्याच्या 

हाताी सगव्या राज्यानी सूत्र देवविष्या् तर 

लांवच राहिल, पर॑त केब्हां अशी गोष माइया 

मनांत सुद्धां थेणार नाहीं, आणखी तर काय 
सांगूं ? ज्या कांणाला हैं तुम सगव्यां्च 
कुमांड खरं वाटेल, ते फार तर मलठा त्या- 
वहूलठ काय शासन करायच असेल ते करतील; 
परतु हूं प्रकरण आंतेत्या आंत दाबून तुम- 
च्या सांगण्याप्रमाणें मी आतां चंद्रगप्तां 

साचिव्य करीन, ही भोएट तम्द। स्वप्रस्व्भनातरी 
सुद्धां मनांत आएं नका, आणखी कितादां 
हंच मीं तम्दाला सांगूं १ 

राक्षस हं सब॑ अत्यंत उद्धेंगानें बालत 
होता, भागुरायण आणि चंद्रगुप्त तें सबे मका- 
व्यर्न ऐकूल बेल होते, अथा स्थितोत एक 
दूत यऊन मागृरायणान््या कानांत कांहीं मुण- 

गुणला, तेब्हां मांगुरायण एकदम त्या दूतास 
म्हणता, “ काय म्हणतास ? राजगृहाच्या 

मुखाजब् गप्तगता खणण्यासार्ट। आपन्या 
भपरातृन माग दकन रानजातास मदत करणारा 

सांपडला ४ ता कांण ! खंदनदास ! 

वा ' चंदनदास तर अमात्यांचा फार मोटा 

स्नहीं ! आणि त्याने स्या कार्मी मंदत कली 
लेंगे कंस ९ क्वाच दाणार नाहीं 

सभ- 

अर्स हाई 
अंदनदास राजघाताला कारण टाइल ह 
वनीयच ना 

* पण त्याने स्वतः सब कबंलजबा।ब दिल 
आहे, त्यांत अर्स प्पए महल आई का, 

अमात्याच्या पत्रावरून आपण हूँ सब कल, 
अमात्याबे आपण मित्र आपल्याला 
याठा नाहीं म्हणबवेना, ” हँ सम|प्रण अमा- 

च्छ ऐ ह 

कक कान 
| ' | 

त्याच्या देखतच झाछें, आणि में मोव्यान 
झालें हैँ सांगावयास नकोच, अमास्यान में 

एकल आ।ण त्याला आतद्य सताप आला, 

चेदनदास आपला मिंत्र ता अशा राजघाता- 

जया कामी कर्थीसुद्धां मरत करणार नाहों, 
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अशी त्याची खांत्री हती; परंतु आतां त्याच्या 
मनाची अशी स्थिति झाठी होती को, 
कोणीं कांहीही सांगितर्ले असते, तरी तें 
ते व्याला खरें वाटलें असतें, यामुछें, न जाणों, 
जसे अनेक लोक या नींचांना अनुकूल झाले, 
तसा तोही झ ला असेल, नाहों म्हणन तरी 
कशावरून 2 परंतु चंदनदासही जर त्या 
प्रसंगी या कारस्थानी ब्राह्मगाला खरोखर 
कबूल झाला अपल, तर सगरछें जगच त्याला 
अनुकूल झा्ले, आणि नंदांचा विनाशकालु 
आला असे म्हणावयास दरकत नाहीं. अस 
अनेक विचार ट्याच्या मनांत चालले: परंतु 
तो स्वतः त्या वेढीं भागुरायणाच्या बोलण्या- 
वर एक अक्षरही वोलला नाहीं, त्यानें मौनच 
बरलें, बोछून उपयोग काय, असा त्पानें 
विचार केला. 

इकड़े दा हेराचें व भागुरयणा्चें आणखी 
भाषण चाललेंच होतें. 

वराच वेझ झाला. पवतेश्वरावा न्याय 
तसाच राहिछा, शेवटीं व्यास तेथून परत 
नेऊन नेमलेल्या स्थलीं ठेवावें असे ठरलू 
आपएि चंद्रगुपानें त्याग्रमाणें आपल्या परिचा- 
रकांस आज्ञा केछो, त्यांनीं पतरतेश्वरास तेश्वन 
नेछें, नंतर अमात्यास भागुरायणानें म्हटले, 

' अमात्ययाज, आवडी चितव॒त्ति या बेढीं 
अतिथशय क्षग्ध झाली आह. तेब्हां सभ्यां मी 

आपल्यास कांहींच वबालत नाहीं, एकदर 

स्थिति काय आहे ही आपल्याला मीं सांगि- 

तली आहे, आपण आता बाटेल तिकडे जा. 
आणि झाब्या गोशेैंचा विचार करा, मीं आप- 

व्यास बिनंति केटी आदहे ही खरीखर वावगी 

नाढ़ीं; परंतु आपत्या विचारास येईल तेब्हां 
खरी, ?? 

राक्षसानें भागुरायणार्चे तें भाषण ऐकन 
एकवार अत्यंत तिरण्कारानें त्याच्याकडे 

पादिलें, अधिकउणें कांहीएक भाषण केलें 

.ै ७ नी. /3७७/( ५ #*% जी जी. ७ जा डा ४. 
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नाहीं, या मनुष्या्शी आपण आता भाषण 
करणस॒द्धां पातक आहिे असें त्याच्या मनानें 

पक घेतलें, आपत्या अंधपणाचा फायदा 
घऊन यांनी केवर्द भयंकर कारस्थान रचलें 
आणि आपण व्यांच्या त्या जावब्यांत्र सांप- 

यातरहल त्याला अतोनात वाइट वाटलें, 

पण बिचारा करतो काय १ त्या न्यायगइातून 

बाहेर पडल्यानंतर त्याला आतां आपण कोदें 
जावें हैं सुनेना, प्रतीहारीच्या मिनत्राच्या घरीं 

असतां त्यानें आपल्या बायकामुलांचा समा- 
चार घेण्यावबहल-अर्थात त्यांस आपज्या घरी 
आपणून ठवण्यावहुल-चंदनदासास सांगून पाठ- 
विलें होतें. आणि चंदनदासाने “ त्याप्रमाणें 

करता ? म्हणून उत्तरही पाठविलें होतें; परंतु 
चंद्नदास स्वतः भेटण्यास मुर्ठीच आला ना, 
हैं एक राक्षसास आश्चयं वाटतच हेतें; परंत 

तें आश्रये आता अगरदी नाहींसें झाले, चंदन- 
दासाने राजघातास जर मदत केली असली, 
तर तो आपल्याला कोणत्या तोंडानें भेटणार ? 
चंदनदासासारखा अहिंसाधर्मी ग्रहस्थ जेव्हां 
राजकुछाचा अशा प्रकार घात घडवून आण- 

प्यास उद्यक्त झाला, तेव्हां आतां काय 
म्हणात ? पण आता आपण कोठे जाब १ त्या 
राजघाती चंदनदासा्च दशेनहीं घर्ण त्यास 

वाइट बाटलें, आपनी वायकामुले त्याच्या परी 

आदित, व्यांस आपण आशणवन पुष्पपुरी सोइन 

चालतें व्हावं, नंदराजा सवाथसिद्धि अद्यापे 

तपोबनांत तफ्थयां करात असेल, तर त्याला 
भेरन त्याच्या साहाय्याजा कोणा तरीं इतर 

राजाचें साह्य मिझठ्वन आपण पुनः या 
पुष्पपुरीला सर्सन्य येऊं आणि चंद्रगुप्तावी व 
त्याच्या साहाय्यकारी चाणक्याची आणिे 

भागुरायणानी चांगली फजिती' उडवून-सर्वांथ- 
सिद्धीला राज्यावर बसबवूं, असा त्यानें 
विचार केला, आपत्याला पकड्नन काराग्रहांत 

ठेवण्याचें, किंवा न््यायासनापुर्दे उमें करून 

पस््ग 
3 
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लोकांसमक्ष आपला न्याय करण्या्चें धाडस 
ही त्रयी करणार नाहीं, हैं त्यास 
चुकले हंतें. आपतल्यासंबंबानें लोकाचे मन 
कल॒षित करून आपली दण्क्री्ति करावयाची 

आणभि अशा तहेनें आपत्याला लाकांच्या 
द्वेषाला पात्र कराज्यावें, एय्टाच या अब- 
मांन्रा हेतु. तो हेतु साध्य करण्याकरितां ते 
काय वार्टल लें करतील, एबढ्याकरितां आपण 
आतां येथें राहणं श्रेयस्कर द्वोणार नाहों, परंतु 

आपण निघून जाण्यापूर्वी आपल्या बायका- 
मुलांची ब्ण्वस्था काय लाबावी १ चंदनदासा- 

सारख्या नीच मनुष्याच्या हातों आता तीं 
'ठवून उपयोग नाहींत. तीं तो केन्हांच आपल्या 
शत्रूच्या हातीं देदक आणि आपल्या बायका- 
'पोरांना त्यांनीं एकवार आपल्या स्वाधीन 
करून घेतलें, म्हणज मग काय विचारतः 2 

आपण त्यांच्याविरुद्ध जाऊं नये म्हणून 
मंडऊडी ओलीस ठेवण्य।प्रमा्णंच होणार, अशा 

स्थितोत 'अ'पण आतां काय कराबें ! ”' असा 
विचार करीत विचारा राक्षस लाकसंचाराच्या 
मार्गपासून दूरदर अशा मागानी चालला 
होता, तो पष्पपुराच्या नर्दीकांठच्या एक्रा 
निर्जन अर० ते शिरला, प्रताहारीच्या भि- 
त्राच्या घरीं जाण्यास या रानांतूनतटी एक 
मार्ग हता, ताच त्याला या वर्ण बरा। वाटऊा 
तो थीडासा पुढें गछा, ता एका रांम्या 

थोरल्या बटबक्षाच्र खालीं काणी तरी, “ हा 
नित्रा चंदनढ्ासा ; राक्षसाता अज्ञा पाछ-या- 

कारियां म्हणन से जें कस, तें शर्ट तस्या 
बधाला कारण झालेना ) आणि ने 

आल्यातरही तुला ज्टायाला म्यभ अससांहो, 
त्याचा अबल्ब न करता वबधाला तयार झं,लः 

आदिस |, शाब।स॑ मित्रा, या वे्ढीं तुझा व 
झाला अमेल अ णख्री तुझा बायके।ही सती 

&पठा दा 
7९४, 5५७५५ || 
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गर्ल असेल, तर आता मी तरी या 
जमांत राहूं कशाल्ा | तू मित्रोत्तमांबला मित्रों 

प्र बाटन 
६ 

'णरस्रा णक शकह्कल 
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तम, त्या तुश्यावाचून या जगात मला काय 
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करायच॑ आदि ? हा आतां फांस लाबून घेऊन 
मी तुझ्या माग्रामाग येतोंच......... कि 
राक्षसाच्या कानीं ते शब्द पडले आणि तो 
दचकलाच. या वेढठीं या निर्जन अरुण्यांत 
अऊन चंदनदासाच्या वधावदुरझु शोक ऋरून 
व्ाच्यासा्ं आपन् ग्राण देणारा हा त्याचा 

मित्र कीण ? आणि चंदनदासाने जें केलें तें 

राक्षसाच्या आ्लेनें के्ें म्हणन त्याचा वध 
करवितात, याचा अर्थ काय ! काय, चंदन- 
दात्ाला कोणीं माझ्मा निरोप म्हणून सांगून 
फसवले ! हैं आहे तरी काय ! हैँ विलक्षण 
गूढ उकलाबें कसे ? हा आत्महत्या करणान्या 
ग्रहस्थाला आधर्धी एका बाजूस बोलावून घेऊन 
त्याच्यापाशीं काय ती चौकशी करूँ आएणि 
मंग त्याच्या मनाची शांति ऋरून पुर्ढे काय 

हेाइल तें पाहं, असा विचार कखून तो त्या 
गहस्थाजव# गेला आणि मोझ्यानें म्हणतो 
“ अर, आपल्या |मत्राचा वध हाता, म्हणन 
आपली हत्त्या कहन घणारा असा तूं काण 
आईस १ ? 

* काहे। महाराज, माझी का चोकशी 
करता १ मछा प्रतियध करण्यान तुमस्या 
मत असेल, तर त्या सानगडात तम्दी मर्छ/च 

पढ़ नका रमजलात :£ माह््या मचाच्या पश्चात 

मला एक्र लणनरस्द्धों राह नये अस चाट: 

आह, तर मला ल्ाप्रमाण जाऊ दया, ? 

/ः 

“ होय बाबा, 

पण तू ज्याच नांव 
मी तहझ्या आड़ येत नाहीं; 

घेता आहिस तो माश्ाही 

मित्र आहे, त्याचा बच होता जाहे हैं ऐकून 
मलाही फार हःख आल अहि: पण -तो वध 
कांगाच्या आज्ञन॑ं आणखी कां है।ता आहे, हैं 
मला सांगशील, तर मी कांही तरों इलाज 

करीन, नाहीं तर तुझ्याबराबर मित्राच्या 
भेटीला येईन, 
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“ काय, चंदनदास तमचाही मित्र आहे: 

असेल तर तो आपल्याला आता अंतरला 

म्हणन समजा, दुसर काय ?* त्याचा त्या 

दुष्ंनी वध केला, राजघाताच्या कार्मी अमात्य 
क्षसाला ज्यानी ज्यांनी मदत कली, त्या 

सक्।चा वध होणार आहे. तें त्रिकृट-चाणक्य, 

चंद्रग॒प्त आणि भागुरायण-आर्ता त्या कार- 

स्थानांत शुतलेल्या सबोना भडाभड शासन 
करणार,... 

“ अरे गहस्था, तें सर्व खरं; पर॑तु चंदन- 
दासावर त्यानीं आराप तरी काय ठेवला १ ?? 

“आरोप ! आरोप दुसरा काय ! राजा 
घनानंदार्ची स्व्रारी राजग्रह्मच्या द्वारावरील 
तोरणाखाली आछी को खेदकांत पडावी 

म्ह्णन राक्षसाच्या आज्लेन त्यान॑ आपल्या 
घरांतन ग॒प्ततणान भयार करण्यास मार्ग देऊकन 

खंदक खणबिछा किंवा खणण्याठा मदत केली 
हाच आरोप, आणखो राक्षपाच्या पत्रावरू- 

न त्यारन ती व्यवस्था केठी है खचित, 

रशाश्षसानंच व्याला ठर्तट ' से अस 

माक्षन डाक खेदक खणायठा तथ्या घरां- 

तून प्रारभ करत,ऊछ, तर त्यांना मदत - कर, 

राक्षसाच्या ठिकाणी ज्याची अतोनात भाक्ति 

तुव्दां त्यान त्याप्रमाणें कबूल केले, 

त्याचा बच होते आहे ? 

“ काय म्हणशस 2 राक्षसान त्याला पत्र 

लिटिलं होत॑ तझया घरांतन भयार पॉशखरून 
राजाद्वाराजवक# खदक कह दे म्हशन अर 

या चांडाढांगीं अर्शा प4-खार्टी पत्रे-लहून | 
क्ितीकांना तरी फसबर्ल ! अररे चंदनदासा 

तूया राक्षतादा विचाराा तरीं यायचर 
हे।तेस ! अशी कारस्थानावी गीड़ करायचाी 

हे 

तो राक्षस पत्रोपत्रीं करोल काय ! क्राय ही 

अथता |! कोण हा अंधकार ' मघाओशो हैं मीं 

ऐकरछूं तेन्हां मला चंदनदासावा राग आला. 

परग जाता | 

चअद्रगत्त, 
हट +0०७४६ 

। 
| 

[ प्रकरण 
%८४%,.८ % |9 ८.९ // "५ # १ ८ %/ ७, / १७.३ 5 २ क २३.० के 

परंत आता तो फसला गेला असं वादटून 
त्याची उल्टी काँव यते, ब€ मग १ पुढे १ ?? 

“पुदें काय १ राजधात झाल्यबारोबर 
जिकड़े तिकड़े जेव्हां द्राह्दयकार उड्ालछा, 

तेव्हांच चंद्नदास घावरला, राक्षसाठा शोषघूं 
लागला, तर तो कोर्ठेही दिसेना. दोन तीन 

दिवसांनीं तव्याला राक्षसाचा निरोप आला,को, 
माइया मुल्ंमाणसांना आपल्या घरीं घेऊन 

जा. त्याप्रमाणं त्याने केरल मात्र, तों* चंद्रगु- 
प्तावा त्याच्या पाठीमार्ग त्रास सुरू झाला कीं, 

तूं राक्षसार्ची मुलंमाणसं॑ आमच्या स्वार्धीन 
कर, म्हणज तुछा सोडन देतों. तुझ्यावर कांहीं. 
आरोप येऊं देत नाहीं. नाहीं तर तुझा वध 
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करवितों, चंदनदासान तें कबूछ केले नाहीं, 
उलट, अमात्याची बायका आणि मुलगा 
यांना कोणीकडे लपबून ठेवि्ं आहे, आपएि: 

माझा वध करा पादहिज तर, परंतु मी कांहों 
तुम्हाला ती मंडी कोट आहे ते सांगत 

नाहीं, अस॑ चंद्रगप्ाला चंदनदासान स्पष्ट उत्तर 
दिले, तो दुश कोठली क्षमा करायला ? त्यानें 
त्याचा वध करावा अ्शी आज्ञा कैली ,आणे आता 

त्याला वस्तभाकड नर आह. वहुतकरून 
व्याचा बच झ्ाला असल किंवा इतक्यांत 

दाइल, महाराज, आता मल माशझ्या मित्राच्या 

मागोमाग जाऊ दा. ” ते ऐकून राक्षस 

| आअगदों स्तव्वपर्ण उभा राहिंला, मात्र त्यानें 

व्या आत्महत्या करणाय्या सनुष्याचा दंड घष्ट 

| घरला होता. त्यास कांहीं सुचेना, मर्ध्येंच 

| स्यानें त्या मन्नुय्यास विचारलें, तुझ नांव काय? ? 
व्यान उत्तर दिल्लें, * शकटदास, ” तेब्हां 

राक्षस पुनः व्यास म्हणतो,  शकटदासजी, चंद- 

नंदास'न राक्षसाची वायकों व मुख्या कोर्ट 
ठेविली आदेस याची तुम्हाला कांहीं. माहिती 
आहे ; तुम्ही त्याचे मित्र महणन बविचारतों, ” 

' नाहीं, मी त्याचा मित्र खरा: परंतु 
अशा गुप्त बातम्या एकाच्या तॉडून दुसच्या- 
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च्या तोंडीं जातात म्दृणून त्यान॑ मलाही सांगि- 
तू नाहीं, आणि खरोखर मलऊा जर ठाऊक 
असत॑ं, तर मी केव्हांच चंद्रमुप्ताछा सांगून 
देऊन त्याच्याकड़न चंदनदासाचों सुटठका 

करून घेतठी अततो., राक्षसानं त्याला अशा 
गीत्यांत घादून तो स्वतः कोणीकडे गेला 

आहिे' त्याचा पत्ता नाहों, जो आपडा जींब 
बचावण्यासाठीं आपल्या मित्राचा खुशाल वध 

होऊं देतो, त्या मित्राच्या ठिकाणीं निष्ठा तरी 
कशाला ठेवावी ? पण चंदनदास तसा नाहों.”” 
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प्रातज्ञा भंग कीं मित्रवघ ? 
) 

| 
। 

! 
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तें ममभेदी बोलणें ऐकून राक्षसास फार 

वाईंट वाटलें आणि तो कांहीं वेछक स्तब्घ 

बसून म्हणतो, ४ भमेत्रा, तूं व्यथ दृत्त्या करून 

घेऊं नको, मला वधस्थानीं घेऊन चले, मी 

तुस्या मित्राल्ता सोडबतों, अमात्य राक्षस- 

ज्या दुर्देग्याच्या बायकामुलंग्रीत्यथ चंदनदार 
आपके प्राण देतो आहे, तो राक्षस मीच ! ” 

तें ऐकरतांच शकटदासानें अत्यंत आश्रय 

दाखबविलें, 

प्रकरण ३५ वें. 

प्रतिज्ञाभंग कीं मित्रवघ ? 

ह भ कृटदासान अत्यंत 
ः / आश्रयंच काय, परंतु 

है है ४ 5089 . अविश्वासही दाख- 
है है (६ हा ' बिछा, “ महारा- 

जांचा व व्यांच्या कुलाबा विश्वेस करण्याचा 

यतलन केला तो साध्य झाला, परंतु पुढचा सब 
प्रकार अगदींच आपत्या अपेक्षबाहिर झालेला 

पाहून, राक्षसास पण्पपुरीत मुरीं रहाणेंच शक्क्य 
नाहीं, तेन्हां आपण सांगतां हैं मला संभव- 
नीय दिसतच नाहों, ” असे शकटदसाने 

राक्षसास बोदन दाखविलें; तेव्हां आपण राक्ष- 
सच अशी त्याची खात्रों करून देण्याप्त राक्ष- 

सास किती तरी आयास पडल ! शोवर्ं, 

“ आपण खरोखरीच राक्षस अप्ताल, तर मो 
येतों आणि आपतल्याला चंदनदासकिडे घेऊन 

' 

| 
| त्यास रक्तवर्त्न नेसविलीं 

चलतों, तो अजून जिवंत असलछा तर ठीौकच 
आहि, आपल्याता स्वतःलछा उचंद्रमुप्ताच्या 
स्वाधीन कछन घेऊन आणखी बायकामुलां- 
नाहीं त्याच्या स्वाधीन करन भेऊन त्याला 

सोड्वा. नाहपश्षां माझ्या सित्राप्रमा्णंच मीही 

निवाणप्राप्ति करन बन, माझ्या भिज्ञावाँचन 

मला आता अधिक वेछ रहावतच नाहीं, भग- 

वान् अलिहंता, मठा व त्याला दोघांनाही 

निवाणप्राप्ति कछन देइल यांत संशय नाहीं, ” 

शकटदासाने राक्षसास याप्रमार्ण म्हटल्या- 

नंतर राक्षस त्याच्या मागोमाग चालला, तो 

गंगानदीज्या कांठीं इमशानांत खरोखरीच 

चंदनदासाला सर्व वध्य चिन्हांनों युक्त असा 

क्रून आणुन उभा केला होता, तेथें आला, 
होतीं, रक्तपुष्पांच्या 

माला त्याच्या अंगावर घातल्या द्वेत्या, आणि 
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त्याचें सवोग कुंकुमादि रक्त चूणानी लिप्त 
करून टाकिलें होतें. त्याची पत्नी व त्याचा 

एक दहा वर्षाचा बालक हांही त्या वर्छं तेथें 

लीं होतीं, त्याची पत्नी त्याच्याबराबर सती 

जावयाचें म्हणून आली होती आएि पुत्र 

तिच्या अंगाला बिलगून आईला व वापाला ; 
तुम्दीं असा वेश कां घेतछा आहे, तम्ही 
कुठे चाललां आहां, अआर्से मोठ्या दीनवाणीने 

विचारीत द्वोता, 
राहीना, तो देखावा पाहुन राक्षस अत्यंत 
गहिंवरला, आपला मित्र आपत्यासाठीं फुट 

मृत्यु पावतों आदे इतकंच नव्हें, तर त्यारची 
बायकी सती जाते आहे आणि एक शब्द 

बोलन आपली सुटका करन घेण्यावें आपत्या 
स्वाधीन असतां चंद्नदास तेवढ बोलत नाहीं 
राक्षस तें पाहून पुर्दे जाऊन त्या चांडालांना 
कांहीं वोलणार, तों त्या चांडालांपैकीं 
चंद्नदासास म्हणतो:--- 

“ श्रेष्ठिन , आपण व्यथ आपला प्राण कां 

घालावंता १ राक्षसाची वायकामु् को 

आहत तें सांगून ठाकाना ! महाराज चंद्रगुप्त 

फार दयादू आद्वित, ते त्या बायकामुझांच्या 
केंसासद्दी घका लागू देणार नाहोंत. फक्त | 
राक्षसाला आपतल्या ताब्यांत ठेवण्यासाटीं ही 

मंडब्ठी त्यांना पाहिजे आहे. ” 

“ चांडालहो | ”” चंदनदास म्हणाला: 

/ राक्षसान आपलं कुट्ुंब माया स्वाधीन 

केलं, तेन््हां मी जिवंत आहें तापयत तर मी 
त्यांस दुसन््या कोणाच्या स्वाधीन करणार 
बाहीं, इतकी मित्रनिष्ठा आणि वचननिश् 

नाहीं, तर जिवंत राहून तरी काय करायच 
आहे १ वारा येशल तशी पाठ फिरवून उद्र॑- 
भरण करणारे पर्थ्वाच्या पार्दावर काय थोड़े 

आहेत £ ” 
राक्षसानें तें ऐकलें, त्यामणं तर व्यास 

फारच वाइट वाटलें, आपत्या भिनत्राची आ- 

काहां क्या ता रडावयाचा | 

एक ; 

चंद्गुप्त. 
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सीजन कसम, 

। त्या चांडालांस मह॒टलें, 

' जग सांपडर्॑, 

| त्याला 

। आणि चंदनदासही 

| नाहीं, 
| स्वाबीन झाऊे तरी चंदनदास शेटर्जीनः सोडा, 

[ प्रकरण 
5 चीज 

पल्या ठिकाण्णी इतकोँ निष्ठा असून आपण 

आज विनाकारण त्याच्या नाशास कारण होत 
होतों. त्याचा मित्र अकस्मात् आपल्यास 
दिसला आणि त्यानें आपणास हां एकंदर 
काय प्रसंग चालला आहे तें सांगितलें 
म्हणून बर॑ झालें, असें बादून त्यानें एक 
उसासा टाकला व एकदम पुर्ढे होऊन 

“ अरे चांडालहो, 

ज्याच्या मुलांमाणसांसाठों तुम्ही या निरागस 
श्रेष्टठीचा वध करता आहां, तोच हा राक्षस 
तुमच्यापढें उभा आई, तर त्याला ताबडतोब 
सोइ्टन देऊन त्याच्याएँवजी तुम्हांछा वाटलं 
तर माझा वध करा. त्या दु'् चाणक्र्याच्या 
आणि चंद्रगुप्ताच्या कारस्थानांत जसे संग 

तसा हाईी सांपडला, तर 

सोडा, त्याचा कांणत्याही बाबतींत 
कोणताही अपराध नाहीं, ”! 

तें ऐकून चांडाल राक्षत्ताकडे पाहूँ लागले, 
चंदनदासाची पत्नीहीं आश्रयंवकित, परंतु 
आशापूर्ण दृश्टीनें स्याच्याकडे पाहूं लागली.. 

हा एकाएकी येथें कसा 

आला बोवा, असे दाखविगारी मुद्रा करून 
पाहूं लागला, तो आश्चयाचा क्षण गेल्या- 
बरोबर चांडाल राक्षसास म्हणतात, “ आयीै- 
श्रेष्ठ, आम्हाला चंद्रगममहाराजांची आज्ञा 

आहि ती एवटढीच को, जर या श्रेष्ठीन अमा- 

| त्यांच्या कुटुंबाची मंडब्यी कोंठें अहित ती 
जागा दाखवितों म्हणून ती मंड्यी कोर्े 

| दाखबिली, तर याला सोड़न दया. तेब्हां तो 

तेवर्दड करीपयत आम्हांला त्याला सोडतां येणार 
अमात्य राक्ष)। आरड व आमच्या. 

अशी आम्हाला आज्ञा नाहीं. तेव्हां आम्हीं 

काय कराबे ! अरे ए श्रवाप्ननू, तुला आपला 

जीव नक्रासा झाला असला तर आमचा नाइ- 

लाज आहें; पण तूं अजूनही आयैश्रेष्टांची 
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पत्नी आगणि मलगा कोर्ट आहेत तें सांगृून 

दिलंप, तर आवपल्या कुटुंबातव जाऊन अगर्दी 

सर्खात राहशीऊ, तर तें कछून टाकीनास ! 
चंदनदासान त्याच्या बोछग्याकड़े रत्ष्य 

दिलें नाहा, तो एकरम अमात्य राक्षसास म्हृण- 
तो, “ अमायराज, आपण माश्े मित्र, तेब्द्ा 
आबण जे काय सांगालछ तें कर्मी वाबर्ग नस।- 
यचं, अर्स समजून माँ आपड पत्र येतांच 
माझ्या घरांतून भयार खगायऊछा अनुमोदन 
दिलं, आपण द्वा काय विचार केला आहे हूँ 

विचार।यछा सद्धां आर्छों नाही. वास्तविक 

5.४ 
पिन 

पं 

विवाराठा याणऊा पाहिज हूाते; परंतु मां 
अबपणा केला, त्याच॑ ग्रायश्वित्त मी आता 
भेोगतों आहें. तर मठा सोड्वण्याच्य भान- 

गडांत आपण पढ्ट नका. आपण जब या 

आपलूं कुट्ंच काठ आहे स्थावचइलची मांदितां 

आपल्या कानांत सांगता, तो आपण एकन ध्या 
आपणि स्यांनगा घेऊन जा कसे. आपण इथं 

राहिलां तर आपत्यावरही काय प्रसंग ओढ- 

बेल याचा नेम नाहीं., आपला सब्स्वी नाश 
करावा या हेतून॑ हा सर्व प्रकार झालेला आदि 
मी आपत्याकई येऊन विचारलं असते म्हणजे 
आपल्याला जागत केल्यासा रखंदी झा असते: 
परंतु मी अधथ, मी मूढ, भलत्याच विचारांत 
पड़न आपत्याला न कछवितां न धव॑चारतां 

त्यांना खुशाल परवानगी देऊन त्यांच्या भय॑कर 

पाशांत सांपडून राजवंशबाताला मदत केली 

2 

या साशझ्या कृत्यावदल मला शशेक्षा ही झालीच | 
पाहिजे, तर. अमात्यराज, क्रपा,करून मला हैं 
प्रायश्ित्त-देहांतप्रायश्वित्त भागूं था. 

अपात्यान तें त्यार्च बीलर्ण एऐकल्या- 

बरोबर व्यास में ठे आश्रय वाटणे हैँ सांगाव्रया- 

स नकाच: परत तसे आश्चर्य करोत बसण्थाची 

ती बेर नब्ड्ती, त्या वेढछाी आपल्या मित्रास 

सोडविणें जरूर होत॑. तेव्हां तो चंदनदासास 

म्हणाला, “चंदनदासा, तें कसेडी जरी असल, 

जन 

) 
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प्रातिज्ञाभंग कीं मित्रवध ? 

, त्या जवाबदारीतून सोडवब्ितों, 

१९५० 

तरी ते आता आपल्या जीवावर उदार होऊं 

नकोस, मी तुझा सांगतों त्याप्रमार्गे कर. 
माझी पत्नी कोठे आदे तें सांग, मी तुला 

मी प्रत्यक्ष 

सांपडलों आह, मछा जर चंद्रयप्त कांहीं शिक्षा 

कह इच्छित नादीं, तर माझ्या वायकाला व॑ 

मुलाझा घेऊन त्याला आय करायंच आह ? 

चांडालदो, सोडा, सोडा त्याठा, मां तुम्हाऊ 
सागता मास! वायकामुर्ज कीटे आहिन ते | सगे 

तर झाले ? *? 

अमात्यराज़ ? चांटाडनी 

जा ४० 

व्यास उत्तर 

दऊ,  आम्हां कलश आज्ञव दास, चढद्र- 

भुप्रमइराजांता हुक्म झ्ाझ यारा सोडा 
म्हगान तर आन्टी याइन दऊं, नाहीं तर आम्ही 

कस करणर £ 

ञअ चंद्रगप काठ आह १ भी स््याणा विज्लाप्ति 

केरतां आणगी थाजा साइन देग्यानो आज्ना 

आणर्ता, मग तर तुम कांहीं म्दणण नाहीा। ? 

' मग आमच काय म्हणर्ण असणार , 

अमात्यराज़ ! 

“ अरे कसलछा मी अमात्यराज ? माझया 

या अवलामु» मी तमच्याटोीं पलाकठला 

झालां, कलासनाथ | काय हद प्रसंग मजबर १?! 

आता आपण पुरे कय कराने हँंच राधक्ष- 

सास समजना, अगदी सग्शीकड़न तो नड- 
त्याप्रमार्ण झाछा, आपब्या मित्राचा प्राण 

बांचविण्याला आफ्या ह/तृन ज॑ काय. होईल 

ते केल पाहिज, अर्से आहे तर आता आपण र्ज 

चेद्रगुपास गांट्न मा आएं, मठझा काथ 
करायच असेद त॑ कर, ? अने म्हणावें 
आय चंदनंदासास साइम्याविधया विनवाब, 
यच्थापदीकदे आपस्यादा दसरा कांडीं 

अर्स त्यास स्प 
तेब्हीं द्याने व्या चांडालांस 

भव्या गहम्थांनो, आता एब्े तरी 

मी व हा शक्टदास दो चंद्रगुप्त 

उपायत्र राहिला 

दिसलें 
था ८ ६ 

करा को, 

सता, 
पुन 5 



२०७००. 
कै 5.८ ५, १७४ ६७४ ० 5 १ ५. रा अीपह निज पुर. ाछ. ५० अजी िके 5 जा आप - 5 आता २ 90/ घन -/ 5 

कड्न जाऊन परत येईपयत याला छछ्ूं नकरा. 
| एका घटकेच्या आंत यारा सोडण्यावी 

परवानगी आणतों, ?” 

असे म्हणूत तो छाकटदासाकड़े वक्ृन 
म्हणता, ' चला, आपब्याला बचन दिल््या- 
प्रमाणें आपल्या या मित्राच व त्याच्या परनी- 

चेही प्राण बांचविण्यासाओं आपण चंद्रगुप्ता- 

कड जाऊ, !” 

'« अमात्ययाज, “ चंद्रगम्महाराजांकड़े ? 

असे का महणत नाही ? त्यांना मदाराज म्हट- 

ल्याखरीज ते आपत्या विज्ञप्ताठा मान देतील 

काय £: ” 

दइकटदासावें हैँ वाझुणें ऐकतांच राक्षस 

जरा संतप्त झाला व तथशाच नत्रांनी शकट- 

दासाकड पाहुन म्हृणतो, “ काय ! चंद्रगु- 
पमाला-त्या राजधानी नरप्शला महाराज 

संत्रा मों अपल्या तांडानं ऊछावावी स्हणतोस १?” 

“ हूं हूं, काय आपले भाषण हैं ' ते 

राज्याछड झाल, यामुझछें आपल्याला फार 
बाईट वाटत असेछ: पण 
उपयोग काय 2 आपला कायभाग जशा 

[ प्रकरण 

गप्तमहाजांकड़े जाएं म्हणजे आपला कदा- 

चित अधिकच नाश होण्याचा संभव आहे. 
त्यपिक्षां चंदनदासाच॑ काय होत॑ अहे तें 
हऊंचा, आणखी मीहा पण आपल्या ममैत्रा- 
च्या मागोमाग जातों 

चंदनदासाच्या वानी गाए्ट काढइऊं। का 

राक्षसावा सबे संत।प विलयाला जाई. त्याला 
आपत्यासार्टी मृत्यु येत्र आहि, आणि तो 
मोउ्या आंत्मक््यानें त। पत्करीत भआहे, हैं 
आठवल्याबरोबर त्याला कर्सेंचेंच द्वोई. शेत्रटीं 
तो काय होइल तें होती, आपण एकदां जा- 

ऊन चंद्रगुप्तास विज्ञप्ति करूच, असा विचार 
ठरवून निधरणार, तोंच '' चंद्रगुप्तमहाराजांचा . 
जयजयकार असेा ! ” असा भालदाराचा 

पुकारा ऐकूं आला आपणि चंद्रगुप्तमहाराज 
व्याच्याजबझ उभा राहिडा, त्यास पाइतां- 

क्षणींच राक्षसाच्या कपाछाला आंग्या चढल्या 

व त्यानें तव्याच्याकड़न आपलें तोॉड फिरविर्ले, 
। चेंद्रगुप्तानें तें जणूं काय पाहिलेंच नाहीं अर्स 

बोलून दाखवून : 

बांछण्यान घड़न यदल, की बन जाइल १ | 

४ काय वाटेल ते होबो; पण मा 

ताडन त्या नाचाला महाराज 

नाही. 

' त्त मग चंदनदासाठझा खुशालरू मुल्ीं 

जाऊं देइन असं का म्दृणाना ? ?! 
' ते कां? अस का म्द््गू ट्मा 

व्याच्या पुे जाऊन उमा राहणार, तर चंद- 
नदासाला काय म्हणन तो सुकीं देइल £ 
येशून पुढें असाच न्याय होणार वादते £ 

राक्षस हैं बौलतांना अत्यंत संतप्त झालेला 

दिसला 

तेग्डां शक़्ददास त्याछा हहूत म्हणतों, 
“ अमात्यराज, आपल्ा हा संताप अग्दी 
अध्थानीं आहे. अशा संत.पांत आपण चंद्र- 

या 

म्हगणा[र 

जर : 

। ये आले आपणि त्यांनीं, 'चंदनदासाछा सोडन्न 
| देण्याविषयी मी महाराजांची आज्ञा घेऊन 

॥ 

4 

| 
| 

| 
॥ 
। 

| 

|! 
| 

 जबर शिक्षा पाठिजे, 

केले व एकदम त्या चांडालांकडे बकून म्हणतो, 
“ क्ायरे, अगद्यापि हा राजबातकाला तुम्हें 

सुर्छीं दिले नाहीं £ तुम्हाला काय म्हणावे १ 

आता आधोीं माइझया देखत तें काम करून 

टाका, अशा भयंकर अपराध्याला अशीच 

? चंद्रमुप्ताचें भाषण 

होते न हेतें तो चांडालापेकी एक म्हणाला, 

दाराज, आम्ही आपले कतब्य करण्या- 
चया विचारांत हातों, इतक्यांत दूं अमात्यराज 

| गैतों, तॉबर यावा वत्र करू नका ? अशी 

आम्हांला आज्ञा कर्ली ु 

काण। ? अमात्यराक्षसानी ८ अंक ठांक :; 

ते इथें आहेव काय ! 
“ होय, चंद्रगुप्ता, हा मी इथें आहें, ? 

राक्ष एकदम पुढें होऊन म्दणाला, 
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माझी पत्नी आणि मलगा तझ्या सवा- 

घीन पाहिजत, तर मी ता दर्तां आणखी 

मी स्वतःही तझया स्वाधीन द्वोतों, आणखी 

काय पाहिज ८ 

आतज्ञासग का 7मनत्नवध !? 
५४ ७/ 3» + ४. या 

4 

' श्रराला कार्णी 

२८१ 
बज ) ५ आओ, न ध 6 ४ आन ० ४. ० आल तट न भ३ ० 3. 

ज्याप्रमाणें माझया मुद्रेचीं पत्र लिहून पवते- 
फसविलं, तव्याप्रमा४ हा 

। बचारा चंदनदासहा फटा यांत शका नाहा 

,..%$ मा । 
 अमात्यराज, राजशयूला अनुकूल हाऊन . 

राजघाताऊझा कारण झालेल्या मनुध्याला क्षमा 
करूँन सोड्न दाव॑ म्हणतां | हा व्यापार कर- 
णारा वाणिकर अनेक वेदां म्लेच्छांकड़े व्यापा- 
'राला जातो, अथात हवा पवेतेश्वराला मिलाफी 

ततोरणाखालीं खेदक करविला. 
'करून पुनः म्दृणतों काय कीं, 

सान॑ हूँ सर्वे मजकट्टन करबिलं. ज्याप्रमाणें 
पबतेश्वर आपल॑ नांव चेतो, त्याचप्रम!णें हाही 

आपलरूंच नांव घेतो. तेव्हां हा 
पक्का मथविलेला, पढविछेला असला पाहिजे, 
याबहल कांहीं शंका आहे काय ! आपण या 
कारस्थानांत असाल अस॑ आपल्याला तर 

कांई वाटत नाहीं बोआ, तें तर मघाशींच 

मां आपल्याला सांगितलं, असा प्रकार असून 
याला कसा बर॑ जिब्ंत सोडाबा ? त्यांतून 
आपल्याही कुट्ंबाला याव बर॑वाइट कांहीं 

कल अपताबे. याच्या ताब्यांत तीं हातों, 

तेग्हां आपण म्लेच्छांछा अनुकूल होतां असे 

दाखावेण्यासमाठ। त्या ग्लेब्डाबिपताच्या ता- 

ब्यांत दिली असाबवीं, असाही आम्हाला संशय 

येऊन आम्ही त्यांना आमच्या स्वाधीन कर 

अस म्हणता आहाँ, ? 

छे. छे. छे. चंद्रमुप्ता, चंदनदासाच्या 
अंगीं यापेक्री कांहीसुद्धां संभवत नाहीं: 
डुल मी अगदी वाटेल तसा जामीन राष्दीन. 

_ आज्ञप्तिच मी समजेन, पण... 

आप त्याला साडाव अशा माझा ववतज्ञाप्त 

आहे. 
“ अमात्यराज, ही आपली विज्ञप्ति कां ! 

8 
चंप्तगुप्त 

: तेबढेंच बोलून थांबला, तेव्हां भागरायण पुं्ढे 
, म्हणतो :--- 

झाला आणि त्याच्या साहाय्याकरितां याने : 

आपल्या घरांतून भुयार खणून राजद्वारापुदील 

इतक सगे , 

अमात्य राक्ष- : 

“ पण आपण आपला पशक्षाभ्रिमान सोडाता 

आणि आता हा राज्यशकटाची धुरी पूर्वी- 

प्रमाणें आपल्या अगावर ध्यावी, | 
८“ भागुरायणा, जें मी एकबार वोललों, 

ते पुनः: पुनः काय वोलावं / मी आणि 

; तुनच्यासारख्या राजघातक्यांना येऊन मिद्ेन 
पवतेश्वरान॑ ' 

 काय झाली आह तुला ठऊक आइना 

: भंग कर्षीर्द 
ऐकन लागलींच म्हणते:-- 

ने न" न» लथण। + कर "9 ८नन-. 2कननमममनकमक-कमममनाभनननग- »े जज 

| छावून घेऊन 
' इतका 

अश्ी तुरतनी समजूत आहे काय ८ माझा। प्रतिज्ञ/ 

तिया 

हे।णार नाहां, ” मागृुरायण ते 

“ मंग चंदनदासाला मारण्याविपर्यीच्या 
आज्ञिया तरी भंग कसा हाइल १ ?? 

“ आणखी मग ४ ” शकटदास मध्य 

म्हणतो, “ माझया मिंत्राचा प्राणघरात तरी 

कसा थांवणार ? त्याची पत्नी अथोतच 
व्याच्या शवाबरोबर सती जाइऊ आणि मी 

पुनः आपल्या वा वटठब्क्षाखादं जाऊन फांस 

प्राणघात करन घेइन, मगर 
बेका सला आणि तया चंदनदासाच्या 

साध्वी पत्नीला तरी आपण का आशा 

। छाविंडी १ 

त्याब- | तें भाषण ऐकून राक्षस एकदम स्तब्घ 
झाला, पूढें काय बोलावें हँच न्याठा सुचना. 
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कटठदासाच ते भापण 

राक्षसाच्या बना लाग- 
९ गान ! 

(8 .. 
व्याप्रमाणें झालें, चंदनदायास आपण सोडू 
अरे म्दणून त्यानें व्यास वधस्थानों आणर्ल 

होतें, मारी बायकामुलें वचविष्यासादों आ 
पला जीव गमावूं नकास अर्से सांगून आपण 
होऊन आपलडछीं बायकामु्लें आपल्या शज्नच्या 
खाधीन करूं, म्हणओे मग तर चंदनदासाला 
सोडतील, अर्थ वाटन तो शक्रटदासास घेऊन 
आला द्ोता; पर॑तु तेथं आल्यावर पहातो तो 
त्या योजनेचा कांहोंच उपयोग दिसेना. चंदन- 

दास कांहीं केल्या ऐकेना आणि भागुरायणा- 
दिकांचा तर रोंख निराछाच दिसला, तेब्ह्ां 

अशज्या स्थितीव आपण काय कराने हेंच त्याला 
सुचना, या बे्ीं जर आपभ चंद्रगुप्ताला सिंहा- 

सनावर बूँ देऊन त्याला महाराज म्हणून 

हाऊं दावा अर्स तर त्याच्या मनात येईना, 
! ऋरो येणार ? परंतु तो वध टाब्ण्ण्यास जो 

के अं... सीन >-/ 44 नकल दमन 

त्याचें साचिव्य पतक्ररिंलें, तरत चंदनदासाला 
7 

है सोडणार: नाईपेक्षां हा आपका एकनिष्ठ 
मित्र-नव्दे भक्तच म्दृणात्रयाचा-सुर्छा जाणार, 
आणि तो सुरी ग्रेल्यामुछे त्याची पर्नाही 

साठों १ तर निव्बद्ध आपली बायकाम॒लें सर- 

क्षित रहावीं म्हणन झाला असे लोक म्हण- 
णार | असा वध आपण होंऊं दावा काय £ 

 चथाच्या उच्छदा 

| एक उपाय भगुरायश-चेड्रगुप्तादिकांनी सुच- 
् 

विद्या ते ही त्यास अथातच मान्य हेईना, 
आपला प्रातज्ञा मोड़न या नदबंशघातकांची 

सेवा करू छगेन तरच सब कांही स्थिरस्था- 
बर होणार काय ? मत्रवत्र हाऊं नये असे. 

कराबयाचं असेल, तर सहकुटुंब माझा वध 
करा असें म्हणून सुद्धां त्यांचा आत्मा शांत 
हात नाड़ी, यांना मा आपला सेवक बन- 
वात अशी मोठी इच्छा काय ! मला पुनः 
सचिव वनवून काय उपयोग १ मी अंध, माइया[ 
डोख्यांदेखत एबडलि विलक्षण व्यूह रचले जा- 
ऊन ते सिद्धीस गेले, मी जन्मांबाप्रमा् केबरव्ट 
अंधथारांत राहिलों, तव्या माया सानिव्याची 
आता काय मातच्बरां राहिली ? आता मा 

लोकांत तरी काय मान राहिला आहे १ 
माझ्याच हातृून हा सब नंदवंशाचा समूक् 
सथाख उत्खात झाला आहि, अर्स तर ज्याला 
त्याला पर्क्र ककछन चुकलें आहे. हा राज- 

था ब्यूद राक्षसानेंच राचिला 
नये आएणे आपल्यावर कीणानचा वहांम येऊं 

; महणून, किया आपण घड़वून आणलेला तो 
सती जाणार आगि असलछा हा बच कोणा- 

4 

नरयश होत असतां आपत्याच्यानें पहावणार 

नाही असे वादनच काय, तो आयत्या वेद 

ऐन जागेपासन. निघून गेला, अशी ज्याची 
त्याची समजूल झाली आहे, तेन्हां आर 
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अपकीर्ति ती काय व्हावयाची राहिली आहे ! ! “ तुझा सत्यु टछावा म्हशन मीं आपल्या 
आपल्या नांवाला जो कलंक लागावयाचा तो , स्वतःवर वाटल तें संकट ओढून घेतलं असते 

लागलाच, आता आपला जीव राखण्या- | परतु राजहाहा, राजघाता अशा पुरुषाचा 

सा्ठींच काय जें करावयाचें तें कराबयाचें. . संगति पन््करल्याखरीज तुझ्यावरऊें संकट 
आपसल्याँ मित्राचा वध होतो आहे म्हणन | टकठत नाहीं, त्याला माझा इलाज नाहों. 

या नीचांची सेवा पत्करावयाची आणि नंद- | तर आता भगवान केछासनाथारच चिंतन करून 
बंश-पक्षपात सोडावयाचा. हैं कालत्रयीं तरी | आलिला मृत्यु पतकर, दुसरे कांहीच मरा 

आपल्या हातून होइलठ काय 2 ज्यापक्षा नंद- तुऊा सागतां येत नाहीं. त्याला माझा इलाज 

वंशाचा इतका घात झाला जअहे, एखादा  नाहीं, न जाएून कां होईना, परंतु वूं या 
खाटिकाने बकरों चरचर कापावीं, तसेव सारे ! राजघातका टाकाच्या पाशात सापडलास 

नंद यांनीं मारले, तेब्हां या निर्देयांना या | आपत्या घरांतृन भुयार खाया अनुमा।ते 

बिचाय्या चंदनदासाची दया कसची येणार १ : दिछीस, त्याबहुल तुलाही थोडर्स प्रायलश्नित्त 
ते यालाही मारत्याखेरीज राहणार नाहींत, | मिंण्त आहे असंच म्हणाय् 
परंतु ते टाब्ण्यास दुसरा कांहीं मामच |. राज्षसात € ब,ऊछुण एकून चद्रशप्त व भागु- 

राहिला नाहीं. तेब्हीं भागुरायणादिक सांग- । रायण दापहों आश्रयचांकत झाल, आपल्या 

तात त्याप्रमाणे कब केले तरच हैं एक | बायकामुर्लासाठी आपल्या मभिनत्राच्रा प्राण 
संकट टछणार, नाहीं तर टछत नाहीं. परत | जातो आहे हैं पाहुन राक्षसास खरोखर वाइट 

नंदवेशाचा घांत करणात्या अधमाची सेवा | वॉटेल आणि त्यामृछ तो आपण जे काय म्हर्ण 
करावयाची नादीं दा आपली प्रतिज्ञा या चंदन... तें कबूल करील, असे ज॑ त्यांस बादत दवूर्ते, 
दासाच्या वधाचें निवारण करण्याऋरितां | त्या वाटण्यास पृण पर्ण हरता>” छागला, आता 

मोडाबी काथ ? एकीकड़न मित्रव्ध आणि : कोणत्याही प्रकारें राक्षस आपश््या बाजस 
दुसरीकड्न प्रतिज्ञार्भग या दोहोंपैकी काय । थेऊन मिलठणे शक्य नाहीं हूँ त्यांस स्पष्टपर्णे - 

पत्करावें ! प्रतिज्षेचा भंग करन घेऊन या | दिसून आडें. आर्य चाणक्यानें आतांपर्य्रत 
नंदवंशधघातक चाड।व्याशां सल्य कराव काय ४ शलक्षसास आपल्या वाज़स वद्यवन घण्यासायओा 

त्यपक्ष। मित्रवध झाला म्हणून काय हरकत । अनेक प्रयत्न केले, परतु त्यां पकों एकासही 

आहे १ तो खुशाल होऊं दावा, परंतु या | यश आरें नाहीं, तो आपल्यास येऊन मभिछाला 
| नाहीं, तर बाह्यंदशी जाऊन कांहीं घांयले 

विचार करता करता शेवर्टी राक्षसाने पक्रा माजदील व्यापक्षां, पष्पपरातच त्यास अड-- 

निश्चय करून असे टरविल कीं, आपलें बीद | कब॒न ठेवार्वे एव्डाच मागे दिसतो, राक्षस. 

राखण्याकरितां चंदनदासाचा व त्याच्या | जर बाहर गेला तर त्यानें मगध देशच्या: 
पत्नीचा मृत्यु झाला तरीहीं हरकत नाहीं. ' शन्नंस मिलाफों हे।ऊन मगब देशावर चार 

परंतु आपण आपली प्रतिज्ञा भंग है।ऊं याव- ! केडीच म्हणन समजाबे, तो अनथ टाव्यवयाचा-. 

याची नाहीं व त्यास सोडल्यामुर्छे एखादें | असेल, तर राक्षसास होतां हाइल तो पृष्पपु- 

संकट टब्न्त असलें तरी नें अशा प्रकार | रीच्या बाहेर जाऊं देंतां उपयागी नाहीं, पवे- 
| 

चांडाबद्यंशीं सल्य नको, असा अनंक प्रकारें 

टाञणें केच्द्वांही इष्ट नाहीं. असा निश्चय करून ! तेश्वरास मिलाफी हे।ऊन त्यानेंच हा नंद- 
राक्षस चंदनदासाकडे बत्य्द्य कत्यास म्हणतो, * वंशाच्या घाताचा सगव्श उपक्रम केला अशी 
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'बातमी सर्च लोक॑ंत पसरवि्ं जितके सोपें 

तितके त्याचा छोकांत न्याय करून द्यास 
शिक्षा करणें सोर्पे नन्हे, अधिकरणिकापुढे 
काय गोश्टी बाहेर निघतील आणि काय नाही, 
'याचा मुक्०ींच नेम सांगवत नादीं, हेंही चंद्र 
गुप्तादि मंडल्छी पूर्णफपणं जाणून होती, चाणक्य 
नर राक्षसाच्री योग्यता पूणपर्णे जाणून होता, 
त्यानें एकंदर मागलें सर्वे विसरून चंद्रगुप्तास 
मगधेखर असे मानण्याचें कचूल केले म्हणजे 
तो कर्थीही बदलावयाचा नाई। आणि आता 
'घडलेल्या अहलीमुछे तो यापुढें गाफीलही 
रहावयाचा नाहीं. चाणक्यास स्वतःस यापुर्ढे 
मगधांत राहण्याची मुल्येंच इच्छा नब्हती, 
आपण चंद्रमुप्तास गादीवर बसवून त्याचें 

-साचिव्य करावें: हीं ह्यावी महत्वाकाक्षाच 

नन्हे, त्याच्या इच्छा दोन, एक पाटलिपुत्रास 

येण्याच्यापर्वी_तक्षशिला नगरींत असतांना 
यवनांपासन आयास झालला त्रास त्याचे 
मनांत डांचत हाता, तो नाहींसा करण्यासा्टी 
तक्षशिलेपयत आयेचें राज्य नेडऊन मिडबावें 
व तें काये नंदराजांकड़न करवावें, अशा 
बुद्धानें आपण आलो असतां नंदाने आपला 
अपमान केला, त्याबइल नंदवंशावर सूड़ 
उगवावयाचा. त्यांपिक्री एक तर सबेथा 
पार पडलाच. दुसरा पार पठण्यावे राक्षसानें 
- मनावर घेतल्यास सहज होण्याजोंगें आहे. 
'सचिवास लागणारे सवे गुण राक्षसाचे अंगीं 
आहित, हेँ चाणक्य परण्णपर्णं जाणून होताच. 
आपि म्हणूनच राक्षसान चंद्रगुप्ताचा पक्ष 

'स्वीकारावा अशी त्यानें इच्छा घरली होता. 

चाणक्य मोठा क़ृतनिश्रयी हूँ आतां वाचकांस 
'सांगावयास नकोच, त्यानें राक्षसार्चे मन वल्- 
'विण्यासाठों आपण त्याच्यापासून दूर राहून 
उपाय चालविले, भागुरायणास एक वेछ नुस- 

 'तांच पाठवून खडा टाकून पाहविला, चंदनदा- 
'साचा बध आपसल्यामुदें दवेतो आहिे असें राक्ष- 

जद्रगृत [ प्रकरण 
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सास भागवून त्या उपायानें काय होतें तेंही 

करून पाहिलें, परतु वर सांगितत्याप्रमाणें तही 
जुलेना, 

राक्षत चंदनदासास मरूं देण्यासही सिद्ध 
झाद्ा हैं पाहतांच चंद्रगप्त व भागुरायण आता 
पुढें काय करावें अशा अथौची मुद्रा करून 
एकमेकांकडे पाहं लागले, त्या त्यांच्या पहा- 
ण्याचा राक्षसास अथेंच समजेना, थोडा 
बेठ गेला, तेब्हां चंद्रगुप्तानें थांबण्याविषयीं 
चांडालांस ख़ण करून म्हटलें, “ चांडालहो, 
तुम्दी आपलं नशंस कार्य करूं नका. प्रत्यक्ष 
अमात्यराज जर येथें आहत, तर त्यांच्या 
बायकांमुलांसाठीं या बिचान्या श्रष्ठीचा जीव 

आम्हीं ध्यावा, हैं आम्हांलाच उचित दिसित 

नाहीं, निदान सभ्यां तरी त्यास कारागहांत 
ठेवा: किंबहुना सोडूनही दा.” इतकें त्या चांडा- 
लांस बोलून चंद्रमुप्त चंदनदासाकडे वढ्ला व 

त्यास म्हणतो, “ चंदनदासा, तूं आता 
खुशाल जा. मात्र पाटलिपुत्र सोड्टन कोर 
जाऊं नको. तुझी केन्हां जरूर लागेल याचा 
नेम नाहीं. तुला आम्ही पाचारण करूं तेब्हां 

अत जा, ”! 

इतके बोलन राक्षसाकड़ म्ठीही न पाहतां 
गुप्त भागमुरायणास ब्ेऊन तेथन निध्रन 

चालता शाला, राक्षसावर नजर ठेवणारे दुसरे 
लोक होतेच, चंद्रगुप्त गेल्यावर चांडालांनीं 

चंदनदासास सोडिले, त्यावरोवबर त्यानें 
राक्षसाजवठ येऊन त्याब पाय घद्र घरले, व 

तो त्यास म्हणाक्का, “ आपण येथें आहलां 
म्हणूनच माझी सुटका झाली, नाहों तर मी 

आज निर्वाणपर्दीं खरोखर जात होतों, पुढ़ें 
काय हाह्मकार होंणार याचें मला नांव साुद्धां 
ठाऊक नव्हतें, आणि मी असा मूर्ख कॉं, 
आपण माइया घरांतून भुयार खणण्याची कां 

तजबीज केली आणि मला बोलाबून आज्ञा 
देण्याच्याएवजी' लेखी पत्र कां पाठविलें, हैं 
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विचारण्यासही आपल्याकड मी आहलों नाई. 

कृपा कहून आता आपण मभाञे घरी चला, 

अमात्यपत्नी आपल्याविषयी फार काव्जीत 

आहित, त्यांसही तेथें आणतों, ” 
चंदनदाध्षा्चे तें बोलणें ऐकलें, तेब्हां 

कसेंसेंच वाटर्ल, त्या बोलण्यांत कांदीना 
तग्र लवाडी असावी अर्से स्पष्ट दिसलें, 

चंदनदासाचा ब राक्षसाचर इतका ख्रेह कों, 
चेंदनदास सुद्धां चाणक्यास मिख्ठन त्यानें 

आपल्यांस फसविलें असेल, हैं त्यास संभव- 

नीय वाटेना, आपण यास आतांच खरें खोर्टे 

विचारूं लागर्लो, 
होइल. व्यापेक्षां तव्याचबरोबर त्याचे घरीं 

जाऊन सहज बोलता बोलतां खरे काय आई 

तें कादून घणे 

जी जी ल्ी5. लड़ > 

कांड 

परंतु 

त्यानें विचार केझखा व त्याचंवरोबर जावयास 

निघाला, 

राक्षसावे मनांत ऊातां हूं तर परक्ंच 

बिंबलें कीं, या दुष्शंनी लोकांत आपली कितीही 
नाचकी केली, तरी आपल्यास काराग्रह्मत 
टाकण्याचं (क्वा आपला न्याय कूून आप- | 

ल्यास शिक्षा करण्या्वें यांस बय॑ नाहीं. ले० 

आपण येथेंच राहून खत्या खच्या काय काय 

गोड्टी झाल्या आणि कोणाकोणास फिंतूर करून 
यांनीं आपरा डाब साभधिला, त्याची माहिती 

मिव्यावयाची, छोकांचे मनांत आपल्या- 

विषयी सध्यां फार वाइट ग्रह झाला अटहि, 
तेंन्दां आपभ फारगे लोकांत जाऊं येऊं नय 

हैं तो जाग्रन होता. शिवाय आपल्या सब 

पण तो जाणन हाताच, परंतु आपण इतके 
अंब होऊन फसलों, तें एकंद्र कारघ्थान तरी 

काय काय झालें, हैं 
अत्यंत उत्सुकता झाली असत्यामुछें त्यास 

पाटलिपुत्र सोडवेना, चंदनदासाचे घरी गेल्या- 
मंतर तेथेंच बसून आपण कांही तरी माद्विती 

तर तो कदाचित जाग्रत | 

आधिक सापें होइछ, असा | 

राक्षसाचा निश्चय 

| 

। 

| 
। 
| 

। 
| 

ह 
| 
| 

| 
। 
| 
। 

। 

। 
| 

| 

॥ 

] 

। 
। 

| 

। 
|| 

| टला असावा, 

। विष्यायार्दी त्या 

। पाहिजे 
। फोडण्याचा किंवा दसस्या कोएणकड़न हिरि्य- 
। गुप्तापासन ती मद्रा चोरविष्य रचा 

हालचालीवर चाणक्याच नजर असपणार हेंही | 
. जन्हां तो रागली, 
। जब होतीच, 

जाणन चघेण्याची ,त्यास | 

' २6५ 
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| मिव्यूं अशी त्यास फार आशा छागली, आणि 
| त्याप्रमाणें चंदनदासाच घरी जातांच उपक्रम 
| करण्याचें त्यानें मनांत योजिरे 

राक्षसानें | 
त्यास | 

प्रथमतः त्यान विचारास प्रश्न घंतला ती 
हा को, हा इतका प्रचंड व्यह आपल्यास 

| कांहीं सुद्धां न कछतां सिद्धीस गेला कसा 
| जर सवे कांद्वों फितुरीमुब्देंच सिद्धीस गेर्ले, 

। असे घरून चालललें, तर कोण कोण फितूर 
| व्हावे लागतात ? पब्रतेश्वरान दाखविलेल्या 

' पत्रांवर माझ्नी मुद्रा तर खास अहि, “ अर्थात 
माझा मुद्राधर हिरण्यगुप्त-ज्याला मी अति- 

शय बिश्वासू म्हगून समजत होतो-तोच फु- 
नाहीं तर माझी मुद्रा कोणा- 

च्याही हातों जाभ शवयच नाई. प्रत्यक्ष 

हिरण्यगप्त फुटला नसला, तर गाफीलपणामु» 
त्यानें तौ मुद्रा को तर टाकस्यामुर्ं दुस- 
न्यास सांपडली असावी: परंतु व्यूह रचणारानें 
या मुद्रेकारितां प्रयत्नंच केछा असला पाहिजे, 
मुद्रा मिव्यवर्णे हूं खोटीं पत्र तयार करण्यास 
मुख्य साधन, आधि या खोव्या पत्रांवर तर 
था दुश्नी पवतेश्वरास येत्रें आणण्या् कार्य 
साधलें, तेव्दां हिरण्यगप्तान्या गाफोलुपणा- 
मुछ को तरी मुद्रा पडलेली सांपड्टन तिंचा 
उपयोग झाला ही गोण्ट शकक््य नव्हे, बनावट 
पत्नें करावयाचीं दवा विचार होतांच मुद्रा मिछ्त- 

दृ्शानी यत्न कला असला 
आणि तो यत्न म्हणजे हिरण्यगुप्तास 

परंतु म॒द्रां 
क्रारण मजा जेदव्झा 

तेव्हां तेब्दां हिरण्यगुप्ता- 
निदान या दुशंच्या कामा- 

पुरती मात्र ती चोरली जात असावी. पण 
हुतकरून ती हिरण्यग्रुप्तास फोन त्याचे- 

चोरीस गलली नसावी 

। पासनच तिचा पाहिंजे त्या वे्ध्दी उपयोग करून 
घेतला असला पाहिजे, अशा प्रकारें हिरण्य- 
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“गप्तासच जर फोडलें असेल, तर त्यांत बिल- 
कुल नव नाहीं. हिरण्यगुप्तामना फोडला 

म्हणजे आपला एक डोछठाच फोडला, मग 

आपण सा कामी अंब झालों, यांतडी कांहीं 

नवल नाहीं, पण हिरण्यगुप्त कशाने फुटला 
असेल ? द्रव्याच्या आशेनें १ हैं शक््य दिसत 
नाहीं. मग, दुसन्या कशाच्या मोहांत तो 
सांपडला असेल ? स््रीमोहांत तर नब्हे १ पण 

ख्रीमोह कोठला 
हा प्रश्ष उमा राहतांच राक्षस किंचित् 

तब्घ झाला, आणि कांहीं वेछाने एकदम 

टाब्यी वाजबून व दी सुस्कारा टाकून म्हणतो, 
“ शाबास | शर्यूनो | अलंच जर असेल तर 
तुमची खरोखरीच शाबास | जिला त्या दृष्ट 
मुरच्या महालांत आपली हेर म्हणून मीं 
जबन् केलें होतें, तिच्याचकड्टन तुम्हीं हिर- 
ण्यगुप्तास फोडले असेऊल, तर तुम्हीं माझेंच 
शख्र माझ्याच उरत भोंसकलेंत यांत अणुमात्र 
शंका नाहीं. इतकें पत्रांबहल७ झालें, परंतु राज- 

घाताबहुल काय १ ?? - 

राक्षअास हा आपला विच्यर करण्यास 
येथेंच सोडून व्यपण आता चाणक्याकडे बढू, 

प्रकरण ३७ वें. 
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चाणक्याया विचार. 

त्रवत हेतो आहे 
तो याब्ण्यासाटीं त 

म्हणग्याप्रमार्ण कवृल 

करील, आशणि चेद्र- 

गुप्ताला मगधाचा रा- 

जा मानून त्याचें साचिव्य करू लगेल, अशी 
जी चाणक्याला आशा होती, ती आता 
समूछ नष्ट झालो, याच्या सत्यनिश्रेपुर्दे व नंद- 
भक्तीपढ़ें आपत्या नीतेन॑पुण्याचें किंवा कपट- 
'कोशल्याचें कांहीं चालत नाद्दी असे स्पश्टपण्ें 
त्यास दिसून आलें, आणि आता पुर्दे काय 
'करावें, याचें त्यास मोर गूढ पडलें, राक्षसास 
मोकव्ठा ठेवितां उपयोगी नाहीं, तो मोकछा 
राहलयास कोणा तरी परराजांछा जाऊन 

री राक्षस आपल्या ! 
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मिलन त्याच्या साहास्यानें चंद्रग॒प्ताचें उच्चायन 
केल्याखेरीज की राहणार नाहीं, आपण नऊ 

नंद मारल्य'नें म्हणज निनद प्रथ्वी केली असें 
नव्ह, चंद्रय॒प्तावें उच्चाटन करून मगधावर 
नंदांचें पुन: अधिष्ठान करावयायें असा त्यानें 

विचार केल्यास कोणीना कोणी तरी नंद नाम- 
घारी कुमार किवा ब्रद्ध पुरुष सांपडेल, आणि 
आतांपरयत झालेल्या पराजयानें विकापास 
गेछेला राक्षस तितकें सबे करावयास क्ों 
चुकावयाचा नाई। हैं खाचित, तेब्हां त्याला 

पुनः पृर्वस्थढीं आणण्यास काय करें £ 
आतांपरयंत उपाययोजना केली ती व्यर्थ ग्रेली, 
“ पव॑तेश्वर तुझीं पत्रें दुखावेतों आणि आता- 
पयत जो एकंदर प्रकार झाला, त्यावरून 
लोकांचा साहजिकब असा समज झालेछा 
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आहे कीं, नंदांचा हा भयंकर उत्खात तू 

केलास, परंतु हा समज दूर करणें अगदां 

सोपें आहि, पवतेश्वरासच लुचा टरबून, त्यानंच 

आपसल्या हेरांच्या द्वारें सते व्यवस्था बसविली 
आणि थ्ा्ा आपल्या खन््या फितुरांचों नें 

लूपदन राक्षसासारख्या एपभीर व नंदानष्ठ 

अमात्याचें नांव चतो. त्यांत तथ्यांश मुर्छीच 

नाहीं. चौंकशीअंती खरे घरभेदे सांपडन्ले 

आहतम्न. त्यांस यथान्याय शिक्षा लवकरच 

होईल, असा उद्घाष सर्व नागरिकांत कर- 

विला असतां तुझ्यावरला लोकापवाद तेब्हांच 

जाईल, परंतु तूं अमम्हाला अनुकूल झालास 

तरच हें सदर करवितों, नाहीपेक्षां लोकापवाद 

अधिकाधिक हाोत जाई अशो तजबवीज करू; 

फकिंबहुना तुझ्याबदुल छोकविद्वेव अधिकाधिक 

वाढिल अशी व्यवस्था करू, ” असा धाक- 

सुद्धां राक्षमस दाखबिला, परंतु तो द्या 

घाकास मुर्कीच भीत नाहीं, तो आपलाच 

हद धरून बसला आहे, आपल्या जाँवावर 

प्रत्यक्ष संकट कांहीं आले नहीं, तरो आप- 
ल्यासाठीं आपल्या स्लह्याच्या जावावर कांड 

संकट आलें आहे आणि तें जर टाढावयाचें 

असेल, तर आपण या चंद्रगुप्ताव साचिव्य 
पत्करणंं. एबडेंच एक साधन आहे, असें 

त्याला वारवून्ही त्याची पराक्षा करून पाहिली; 

परंतु तो दाद देत नाहीं. ।मत्रव्ध झाझा तरा 
हरकत नाहीं: परंतु आपण या नदांच्या राज- 

चशाचा घात करणान्या नोचाची सेतर कर- 
णार नाहीं किंवा व्यास मगधाचा राजा भान- 

णार नाहीं अर्सेंच तो म्हणतो, शाबास ! 
राक्षसा, शाचास | तूं माठा नीतानेपुण नाहींस 

खरा, परंतु सत्यनिष्ठा आंणि सन्निष्टा हीं दोन्ही 

तुझ्या ठिकाण पूण॑पर्णे दिसतात, तुझ्या देखत 
तुझा मित्र तुझ्यासाठीं मरणार आशि त्याची 
पत्नी सती जाणार अशी स्थिति असत्ांही 

तूं आपली स्वामेनिष्ठा सोर्डीत नाहींस, स्वामि- 

आाणक-, चा ।वचार 
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घात करणाःप्याची सेवाही पत्करीत नाहींस 

दुसरा एखादा असता, तर केव्द्टांच स््रपक्ष 
से डन अन्य पक्षाकडे गेला असता, परंत तझें 

तें ब्रीद नव्हे, हें जाणूनच तुला या चंद्रगुप्ताचा 
सचिव बनविण्याचा मीं हेतु घरला आहे. 
भागुरायणाला तझ्या विरुद्ध फितविण्याला 

व्याची मह्त्वाकांक्षा जागून कली, ' तू आणि 

तो सारख्या पदवीचे असून राक्षसाला नंदानीं 
अत्यंत श्रेष्ठ मानावें आणि तुला विशेष मानूं 
नये, असे कां  ” अर्स वारंवार म्दशन व 
सेनाधिपतीचें मद्वत्व काय, हें व्याच्या मनांत 
विंबवून भागुरायगास फितवितां आलें, आणि 
त्याच्या मनांत मत्सर उत्पन्न होऊन तो फित- 
लाही, तंब्हां व्याच्यासारख्या माणसाला साचिव 

कहनन काय उपयोग ! त्वाची तितकीच 

किंमत. सचिव राक्षसास 4 कंलें पाहिजे. परंतु 
हूँ व्हावें कसें ? आतांपर्यतच्या सर्व युक्तया 
फसल्या, राक्षसाचा निश्चय ढठ्णे शकक्य 
दिंसत नाई. चद्रगुप्र त्याच्या मरते अगदी 
हीन कुछांतला, त्यांवृनही नंदाबचा असा घात 
करन सिंहासनावर बसलेला तेव्हां त्याची 
सेवा करावयाची, त्याठा आपला स्वामी 
मानावयाचा, हैं व्हार्व करें ! बर॑ राक्षसास 

बाटेल तें करू दिल, मोकछें सोड>, तर कर्से 
होणार ! ता काय कराए ! तो स्वस्थ बसेछ १ 

नादों बसगार, तो मलयकेतूक३ जाऊन मिछ्ेल, 
मलयकतु एकटा मगधावर चाल कबछून थणें 

शक््य नाई £ त्याछा कोणार्च तरी मोठ्याचें 
साहाय्य ध्यावं छझागणार, आज अस साहाय्य 
देगारा एकच आहे. तो यवनाचा क्षत्र। साल 

क्षस ननकत्तर हाय, सल॒क्षस निकत्तर आग 
मलयके+ यांचा संगम झाल, तरी आपल्याला 

बावथाऊा पाहिज अर्स नाहीं. परतु राक्षसा- 
सारखा मंत्री त्यांना जाऊन मिव्यला, तर सबब 
प्रजाजन जरी नादीं, तश कांदी लोक त्यांना 
मिल्ण्याचा सैभव आदे. तेव्हां तेंह्दी आपण 
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टाब्ब्लें पाहिजि, आमच्या मगधांततल्या मग- ' पर॑त राक्षसास तसें मानसिक व्य॑ंग कांह 

' नाहीं. भत काणत्याहों प्रकारचा अतःकलह असता 

चद्रग्प्त 

उपयोगी नाहीं. तो आपण या बेढ्ीं टाछला 

पाहिजे, शिवाय जॉपयत आपग आहत, तों- 
पर्यतः कोणाशोही झुंज करून आपल्याच 
बाजूला जय भिव्यूं: परंतु आपण किती दिवस 
राहणार ! चंद्रगप्तावी सगव्ये राज्यव्यवस्था 
चांगल्या तन्हेंने लागण्यास अमात्य राक्षसच 
पाहिजे, पण तो युक्तथांनीं बधत नाहीं. चेंद्र- 
गृप्तास, मगधराज अर्से मान्य करण्याचे 
त्याच्या मनांत येण्याला आपण मोणी युक्ति 
क्ेली कीं, त्याच्या परम ममत्राला झुत्यू- 

च्या तोड़ी देण्याचा घाट घातला, आशणि 

तो जिंवंत सवा असें वाटत असलें, तर तूँ 

आम्हाला अनुकूल झार्ले पाहिजेस, एबंडाच 

एक उपाय आह, अर्से त्याला स्पष्ट सुर्चावेलें; 
परन जो 

[ प्रकरण 
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राक्षप्ताचीं साणसे फोडणं निराछें; 
फाजील आत्मविश्वासांत अगदी निमम्म होऊन 
अंब झालिल्या राक्षतास फमप्तविणें निराढ्ें; 

आपतल्या अंबत्वामुझं आपण फसल आणि 
त्यामृरछ हा भयंकर हाहाकार, ही विलक्षण 
राज्यक्रांति घडन आली, असें पाहून आता 
जाग्या झालेल्या व डोछे उधड्टन पाहणान्या 

. राक्षसास वछ्ावेणें फार निराछें, स म,. दाम, 

: शक््य नाहीं., 

दंड, भेद, थांपेकी दाम, दंड आणि भेद या: 
त्रयीचा प्रयाग त्याच्यावर करून कांढींसुद्धां 
उपयोग नाहीं, तो आपत्या सामप्रयोगारनेंच 
जर वछला तर व्णें शक््य, तो सामप्रयोग 
आपसल्या स््रत:वांचून दुसन्या कोणासही साधर्णे: 

तो. करावयास स्वतस्च 
: आपण पुढें झालें पाहिजे, त्याच्या सत्यनिष्ठे- 

मला स्वतःला सत्य था, आपत्या 

बायकामलाना सब्या दा तावबयात बयां १3 असे | 

दृणायला तयार झाला,ते काय आपत्या एका 

मित्राला सुछावरून खालीं उतरावेण्यासा०ों 

आपल्या प्रतिज्षेचा भंग करील! तें सब्र व्यथ 

तसछीं आपली कारस्थारन अगदई। अस्थानीं 

होणार, आता व्याला एकदां आपण स्वृतस्च 

एकांतांत भेद्रन त्याच्यापार्शी 

उलगड़न सांगून कांहीं बब्ठलें तर पहारवें, यापुर्दे 

इतर युक्तया करण्यांत किंवा दिवस घालाव॑ण्यांत 

कांहीं अथ नाहीं. त्याची माणसें फोडणं हें 
काम सोरपे होत॑. काणी महत्वाकांक्षा व मत्सर 

पुढें आपकी वक्रनीति अगदीं निरुपयोगी . 
त्याच्या सरलतेपुर्ढे आपडी कुटिकता अगदी 
निवेल, आपली कुटिलता कां बर॑ निबेल £ 
जैथें कोटिल्याचा उपयोग होईल तेथें कीटिल्य, 

: जेथ॑ सारल्यावें सामथ्य॑ पाहिजे जेथें सारल्यच 

योजाबयाचं, साध्याकडे दर्टि देकन चालाबव- 

. याचच, साथनांकडे नाहीं, आज एक साधन तर 
सब स्थिति 

: चें्ढ॑ 
परवां तिसरेंच, जें साधन ज्या 

योग्य, तेंच त्या वेढीं योज़न काय करन 

ध्यावयार्च तें ध्यावें, हीच जर आपली नीति, 

तर या बेढीं त्या नोतीचा उपयोग कां कहन 

उद्यां दुसरेंच् 

। घ्रेऊं नये १ र। कलशषसाची नंद आपगणग घेऊं त्या- 

हीं जःग्रत करून फोडतां आर्ली, कोणी द्रव्य- 
शा 254 उलट ८3. +अविलिक हक. 

लोभानें फोडलीं, कोणी ख््रीमोहारन 

चैतां आला, सारांश, इतर सर्व युक्तया करून 

मानसिक व्यंगं शोधून काढून, त्थावर यीग्य 

फोड्ता 
रे : आपण अधिक जाग्रत करून त्या> चयागारने 

आहली, कोणाच्या गोरपगाचा फायदा कछन _ 3 कट असल हर है हो 3 
- आपल कार्य कक्न घऊ, मगधदशावर पर- 

च्याजवछ अगदी सरठपणाचा आव घाह्ल, 

व्याच्या मनांत नंदबंशाचा आरभमान आदेतों 

: चक्रार्च संकट यत आहे आगणिरतें या वीं 

' जातो; यवने त्याला पदाक्रांत कछन टाकतात 
ओऔषाधिप्रयोग करून आपलें काये साधलें, | सोडीत नाहींत असें त्य!च्या, मनांत वाह लागेल 
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अशाप्रकारचें भाषण करून, द्याच्या मनांताल 

देशभक्तीछाच उद्दीत्त कछन आपकें कार्य करन 

चेऊं, कीं सोडगार नादीं, चाणक्य जी 

प्रतिज्ञा करील ती सिद्ध करन सोडल्याखंरोज 

कधीदी +राहण।र नाहीं 

साध्य,वर आड़े: साधनांवर नाहा, 

जवृल् मिक्षा मागण्याचा, त्याच्यापुर आपल्या 
उत्तरयाचा पछत्र पसरण्यथायों पाद्यी आली 

तरी हरकत नाहीं., आपणास आपल्या कार्यो- 

कड़े पहावयाचें, चंद्गुतास जर मगधाच्या 

सिंहःसनावर सुग्रतिप्रनित करावयार्चे, तर राक्ष- 

सार्चे साहाय्य, राक्षसावें आनुकूल्य पाहिजे, 

शकदां त्याचें आडुकूल्य झार्ले, एकदां त्यानें 

स्याचें साचिव्य पतकरिलें, कीं कार्य झालें; तो 

पुनः बदलावयाचा नाहीं......... 4 

चाणक्याच्या मनांतीऊ विचार इतक्या ' 

स्थितीला आले असता एकदम त्याच्था मनांत ! 

आगणखी एक नवा विचार आला. हा विचार 

अण्याबरोबर प्रथम त्यान्या चयवर एक 

प्रकारवा संतोष दिस छागला, विचार बरा अद्दि 

असे वाट छागलें, तो विचार हाः-आपण 

राक्षसाच्याजवठ बोल्ण्याचा प्रसंग न आणतां 

चंद्रगुप्तानेंच त्याला विनंति करावी, पण कशी : 

आपकलें व त्या्ें भांडण घडवावें, सडकून 

भांडण करावें, तें नाटक्ी भांडण अर्थात्च 

राक्षसाच्या कानीं जाणार, तर्स गेलें म्हणज 

मग चंद्रगुप्तान आपत्यावहुल तिरस्कार दाख- | 

बून राक्षसास आपतल्या पक्षास बोलवावें, नंदांस 

भारण्याची क्लपति आपडो नब्दें किया भागु- 

रायणा्ी नब्दें; चाणक्याने ती आपणापसून 

शेबटपर्यत छपदन >ेविली, तोंपरयेत धनानंद।स 

बद्ध कराये असे मात्र ठरले द्ोत॑; परंतु आय* 

त्या वेढीं कांदीं टरी घोंठाछा करून, आप- 

ल््याल। कांहींच सुगावा लागू न देता चाण- 

क्यानें ता भयंकर राजधात करविला, तेब्हां 

आपल्याला त्याबइल दोष न देतां झाल्या 
२७ 

चाणव्याची दृष्टि | 

राक्षसा- : 

गोष्टी +सरून जाव्या, अशा अथार्चे भाषण 
केल्यानें राक्षस फसेल काय १ कदाचित् फसेल, 

| कदाचित् फसणार नाहीं; तें बरें “ तुला पक ण 8 नंव्ह, 
जर इतका पश्चात्ताप हातो, राजघाताची 
वातोंद्दी नव्हती, तर आता राज्यलोभ-राज- 
| घातामुब्दें, भयंकर राजघातामुद्रें रिकाम्या 
। झालेल्या या (विह'सनाचा लंभ-सेड, आम्ही 

| कोणी तरी नंद आप. तपश्चयेला गेलेला स्वो- 
| थैसद्धि नंदर'जा वनांतूनही आम्ही आए 

आपि राज्यावर बसबून नंदबंश जागृत ठेवू, 
असे राक्षस निक्षून सांगेल, मग त्यावर चंद्र 

| गुप्त उत्तर काय देणार ? तें कांहीं नाहीं 
| कसलेंही कौटिल्य करून राक्षस फसणार नाहीं, 

द्याें व्यंग फार कटी स्वामिानिष्ठा आणि दश- 

भक्ति-या दोन व्यंगांचाच फायदा घेऊन 
| आपल्यास काय काय करावयाचें तें केलें 
| पाहिजे, तें करसे करावें ! आता खोटीं पत्रें 

किवा बातम्था आणून त्या राक्षसाच्या काना- 
वर घालण्याची युक्ति व्यर्थ आहे. आता 

| आपणास निराग्टच युक्ति काढावी लागणार, 
| असे बादून चाणक्य विचार करीत राहिला. 
| परंतु चाणक्यःस अशा प्रकारचा विचार 
| करीत बसण्यावें प्रयाजन फार बे>पर्येत राह्विलें 

नाहीं, जें हाइल दहाइल अरे वाटत होते तें 

| झाल्लेच, पक्तेश्वराला पकड़ून आणून कारा- 
| ग्रह्मंत ठेविल्यावदल त्याचा पुत्र मलयकेतु 
| यास बातमी डागतांच तो अआतशय संतापला, 
| दें उध्रड आद्वे, आभि त्याचा पह्िला निश्चय 
| अर्थातव मगघ देशावर सवारी करण्याचा 
हाय; परंतु आपण एकट्यानें अशी सवारी 
करू्न तींत आपणास यश येईल ॥केंवा नाहीं 

| याबइल त्याला लागरलीच शंका आली, तेब्द्मा 
| सहजच दा वेढीं आपण दुसत्या कोणाचें तरी 

साहय्य घेउन मगध देशावर सवारी करून 

सूड उगवूं, भरसेही त्याचे मनांत आहें, मार्गे 
एकवार असे स गितलेंच भद्दे कीं, पवतेथ्र 



२१० ' 

हा एक ग्रोक यवनांचा मांडलिक होता. ते० 
या वेछों आपस्या साम्राज्याधिपतीर्षे साहाम्य 
मिव्छविण्यानाी खटपट करण्यास मलयकेतूस 
मुठोंच हरकत नव्हतो, हैं जाणन मलयकेननें 

अलिकपुंदर बादशहाचा प्रतिनिधि जो सल- 

क्षस निकत्तर त्याजकडे पत्र पाठविलें व त्या 

पत्रांत नंदवाताचें आणि त्या घाताचे वेढ्ों 
आपला पिता पर्वेतेश्रर यास फसबून बद्ध 
करून नल्याचें सर्व वृत्त लिहून पाठवून, अश्ञा 
प्रसंगों आपण ससेन््य येऊन आह्यांला साहाय्य 

' करावें, म्हणजे त्या राजबातक्यांवर चांगलाच 
सूड उगवूं , असें विज्ञापिले द्वातें 

सलुक्षस निकत्तरालल तर असले प्रसंग 

फारच इष्ट हांत, आपलें यावनी राज्य जितके 

वाढेल तेवर्ढ वाढवावें ही त्याचा मोटा इच्छा, 
परंतु मगध देशावर राक्षस जोपयेत जागृत 
आह, तोंपर्यत आपला प्रवेश तेथें हाणार 
नाहीं, हें जाणुन तो स्वस्थ होता, 

ज्याप्रमाणं अलिक्छुदराची महत्त्वाकांक्षा 

कीं सब ज्ञात जगत आपगण पादाक्रांत करावें, 
त्याचप्रमाणं सलक्षस निकत्तराची महत्त्वाकांक्षा 
को, आपण आयोवताचें व गंगानदीच्या 
पलीकडील मगधादि देशांचीं राज्य जिकून 
ग्रीक यवनांचा अंमल सबेत्र पसरावा, सर्वे 

आर्य लोक आपले सामंत कराव, अलिकसु- 

दरानें ज्या ज्या देशांस वांकविले हेतें. त्या 

त्या देशांवर यानहीं आपसे जूं वर्सावण्याचा यत्न 

कख्नत्यांत बरीच सिद्धि प्राप्त करून चतला हाती 

मात्र नदांच्या राज्यावर हठ्ढा करण्यास तो कच- 

रत हाता. अलिफ़्यैद्रानें गन करून पाहिला 

होता, परंतु अनेक करणांनीं व्थास जय 

मिव्याला नाहीं. 

या बाबतीत अलिव्संंदराच्या बर ताण करा“ 

बयाची होदी. त्याच मनांत हैं मगधानें राज्य 
पालथें घाड़ुन पाटलिंपुत्रांत आपली ग्रीक 
यवनांची राजधानी स्थापात्रयाची होती. 

चद्रगुप्त 
जी जी 

सलुक्षस निकत्तराच मनांतून ! 
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; प्रकरण 
ना ही डी हे 

आपजऊछी महत्वाकांक्षा तप्त करून पेण्यास हा 
साबि फार चांगल्यो आहे, परवतेश्वरास कैद 
करून ठविल्याबहुल मलयकेतु संतापला आहे, 

तो आपके सब सेन्य घऊन आपणांस मदत 
करता आहे: तेब्हां आपलें ग्रीक, धांधार, 
कांबोज, पंजाब इत्यादि दशांतील सैन्य आणि 
हत्ती [मिलन आपण मगधाधीश्वराचा पराभव 

खचित करूं शकूं, असें त्याच्या मनास बाटलें 
आगणि तथा वाग्ण्याप्रमाणें त्यानें आपली 

कंबरही बांधघली, मलयकेतूनें व त्यानें' एकत्र 
बसन प्रथमतः खलबत केलें त्यांत प्रथम 

असा विचार निघ्राल कीं, आपण एकदम 

युद्धाठा आरंभ करावा, की एकवार चंद्र- 
गुप्ताला पत्र लिट्टन पर्वेतेश्वराला बच्या बोलानें 
सोइन द्यार्वे, नाहीं तर “आम्ही तुझें राज्य नए 
कर्याला येतो' असे कब्यावें, सलूक्षस निक- 
त्तराचा विचार कों, आपण एकदमच जाऊन 

हत्का करावा म्हणजे सध्यांच्या धांदलीच्या व 

लोकांच्या असंतोषाच्या प्रसंगी जय मिक- 

ण्याचा फार संभव आहे. मणग्लकेतूला असें 

बाटलें कीं, आपण एकदम हृछ्ा केव्यानें 
कदाचित चिडविव्यासारखें झात्याकारणानें ते 
एकदम पवेतेश्वराच्या जीवास घोका करितील. 

तो घोका न पोंचतां बाप आपल्याकडे परत 
आला, म्हणजे आपल्याला वाटलें तर हवा 

तसा त्यांजवर ह्ष करावा 
निकत्तर म्दृण।लछा, “ मलयकेतु, ते म्हण- 

तोस तें खरं; परंतु सध्याची वेछ कांहीं वायां 
जाऊं देऊं नये. आपतल्याकडून पत्र क्यरें गेल, 
तर त्यांस जागे केल्याप्रमाणें होईल, आणि ते 
सर्व एकवद्नन आपल्याशी झुंंजायला येतील., 

' तें खरं: ” मलयकेंतु त्यास उलट 
म्हणाला, “ परंतु आपण एकदम गेल्यामुं 
माझया प्रिय पित्याचे प्राण त्यांनों घेतले तर 
त्या आपत्या करण्याचा काय उपयोग ४ 
सामोपचारानं जर व्यांनीं माइ्या ताताला परत 
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पाटविल, तर व्यांच्याशी विश्वासघात करू 

मगधघ देशावर स्व्रारी करायछा काय अडचण 

आहिे १ आपले कायथ साधायला हव्या त्या 
युक्तथा कराव्या: हा नीतिच आहे. 

अश]| प्रकारें निकत्तर आणि मलयकेतु 
यांचा संवाद होऊन शेवर्टी असें टरलें कीं, 
मलयकेतुनें आपल्यातर्फे एक वकील मगधे- 
ध्राकडे पाठवावा. त्यानें पर्वेतेश्ररास परत 
पाठकियाबहुल बोलण कराबे आणितत)ों त्यांनीं 

नच ऐकर्ले, तर पुढें मगधावर चाल कखरून 

जानें, असे टठख्न कांहीं यवनवीर बरोबर 

देऊन मलयकेतनें शाकलायन नांवाचा एक 

ब्राद्यग पाठविला, मगधराजा च्या समेत दोत्य- 
कम करून शिवाय मगधांतील लाकांच्या 

मनाची स्थिति कशी आहे हेंही समजावून 
घ्यावें आणि आपत्याला अनुकूल असे कोणी 
भेटतील काय, याचाही तपास करावा, अर्स 

शाकलायनास सांग्रून ठेविलें होतें. 

संवाहक. 'र्श्र् 

शाकलायन सागलपुराहुन निधाला तो 
कोठेही वाजर्बपेक्षां ऊभिक वे न थांबतां 

पृप्पपुरीच्या वेश पयेत आला. ठेथें त्याचा 
एकदम आंत प्रवश हाइना,  कं।णीही नवखा 
माणूस पुष्पपुरीत येऊं छागल्यास अगर पुष्प- 
पुगंतून जाऊं लागल्यास त्याला अडथका. 
करावा: त्याच्या हेतच््रल चंद्रगप्त महाराजां- 
पयत वर्दा बावा आणि आंत ग्रेण्यास अगर 
बाहर जाण्यास परवानगी मिंव्यी तर सध्यास 

येऊं;बिंवा जाऊं बाचें, असा सक्त हुकूम होता. 
शाकलायनाचें तर मगध्राजाशींच काम द्वोतें, 
तेब्हां त्याला आपलें काम काय आणि आपण 

कोट्न आलों, तें सांगण्यास मुर्कीच हरकत 
नब्दती, त्यानें सर्वे सांगितर्ले, ती वर्दा पोंचून 
व्यास आंत जाण्याबदइल हकमही आला 

शाकलायनाने आंत जाऊन दात्य कर्से 

केले व त्यामुर दुसरे काय काय घडल, ते 
पुदील प्रकरणी बाचकांस कब्येल 

प्रकरण ३< वें 

सवाहेक. 

कलायन हा कांहीं 

कमी चतुर ब्राह्मण 
नव्हता. तो सल्क्षस 
व मलयकत यांचे- 

कड़न दोत्यकरम कर- 

ण्यासाठीं म्हणन आला होता, परतु तेबढच 

काम करून जाण्याचा त्याचा विचार नव्हता 

घनानंदासारख्या राजाला व त्याच्या कुलाला 

एकदम नप्र करून सिहासनावर  आदरूढ 

होणाय्या चंद्रगुप्तावदुल लोकमत काय अहिे, 
हेंही आपण समजन ध्यावें आणि ते समजून 
आपत्याला वेब्ठ मिव्यावा म्हणून आपण आपके 

दीत्यकर्म कांहीं दिवस लांबवावे, असे त्यानें 
मनांत आणलें द्वोतें. नुसतें ज॑ काय आपण 
करण्यास आछों तेवढेंच करून गलां तर आप- 

व्यास वस्तुस्थिति कबव्ण्ण्याला कांहीँच जागा 
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राहणार नाहीं, तुम्हांला काय वरेल तें करा, | इक शालायनान प्रथमचा दिवस महाम 

असाच निरोप चंद्रग॒प्त सांगगार, आणि तोच | अगदीं कांही न करितां किंबहुना राजानें 
5 

अनिरोष आपल्यास परत घेऊन जाबें लागणार, | आपल्या तनातीस दिलेल्या छोकांपेकीं के णारीं 
देंदी पण शाकलायन जाएून होता, ज्यानें | न बे.ल्तां काढडा, तो खराखरोच आपसल्या 
एवरढ। थोरला व्यूद रचून तो अगदों विनचूक- | खाली च्यादा बाहर आल्य नाही, चाशक्यानें 

पर्ण पार पडडछा, तो कांद्ठी एकदस शरण | त्याचे कपट जाणर् आदणि एक याक्ति केली 

जाईल, कित्रा गरबीचें उत्तर दइल, हैँ संभ- | त्वान एक संवाहक शाकठायनाकडे पाठविला 
अनीय नव्हतें, तंव्हां अगदीं तडकाफडकों | “* हा आमनचा संवाहक आपत्या कार्यात फार 

काम करावयाचें, म्हणजे आपयलें कार्य करा- | कुशलू आहे. अपल्यास अध्यश्रमामु् जो शींण 

वयाच आणि निधृन जावयाचें एवढेंच: परंतु | आछा असेल तो याच्या कोशल्यार्न पार 
शाकलायनास तें कतंव्य नद्दृतें, त्याच्य | निघन जाइल, आपण या शिणापकें सर्व दिव- 
मनांत वर सांगितव्याप्रमाणं विचार होता, सांत आपल्या खालीच्या बाहर पडलां नाहीं, 

यामुद्े चंद्रगुप्ताची परवानगी येऊन राजपुरु- | हें ऐकून मुद्दाम हा माणूस पाठविला आहे. 
षांनीं त्यास त्याच्या परिवारासहित पाठलि- याचेकड्न अवःय सवा ध्यावी, ” असा निरो- 

पुत्रांत घऊन, अशा राजाभ्यागताची राह- | पढ़ी प/ठविला. 

ण्याची व्यवस्था ज्या स्थानीं हेते अक, त्या शाकलायनाकडे हा संवाहक येतांच त्यानें 

स्थानीं नेऊन पं।चविल्याबरोबर थोड्या वेढ्ां- | त्याच्याकड़े एकवार पाहहेलें, संवाहक फार चतुर 
तन शाकलायनानें चंद्रगुत्तस अर्थ कब्ववि्ठ | असतात, तेन्हां यास आपल्या जब ठेविलें 
को, “मला वाटेन दगदग फार झाडी, यामुकें | असतां हा आपकलें सबे काय चाललें आहे तें 

फार थीण आला आहे. तेव्दां चार दिवस | राजापाशी जाऊन सांगेल, याकरितां अशा 

आपल्याला बसण्याउठण्याच्या खोलीबाहे'ही | माणसास आपण जब ठेवूं नये, असे प्रथ- 
येतां थेणार नाहीं. यास्तव आल्याबरोबर राज- | मतः त्याच्या मनांत आले, पण लागलींच 
सभेला येऊन महाराजांचें दशन घेऊन कार्य- | त्यास अनद्दी वाटर्ले कीं, या लाकासारखे 

कथन हाणार नाहां, याबदल क्षमा असावी, | बोलऊके व गप्पाडेही कोणी नसतात, तेदब्हां 

प्रकृति बरी होतांच चरणापाशी येऊन | त्याच्याशी आपण बोलन बोदन वस्ताध्यिति 
स्वारमीचा निरोप निवेदन करीन, ?? काय आह ती कादू शर्कू, याला जरा चढ- 

हा निरोप थतांच चाणक्य त्यावा खरा | वून दिले को, याची जिन्दा काय वाटेल तें 

अथे तेन्हांच समजला, आणि त्यानें या शाक- , सांयू लागेल, एबद्याकरितां यास ठेवून घेऊन 
लायनाबरोबर आलेल्या सवे मंडबींवर चांगली | याचा उपयोग करून ध्यावा, 
नजर ठेवण्याबइल आपल्या हेरांस सकत हुकूम असा विचार कछन त्यानें त्या संब्राहकास 
सेडल; किंबहुना असच हुकूम सोडलें कीं, | आपल्याजवक टेबून घेतर्ल, इतकेंच नब्दे तर 
ही मंडल्झी सकाछपासून संध्याकावूपर्य काय | त्यापासूत आपकें अंग चांगर्लें मकन घेण्याचा 
करते आणि काय नाहों, केठें जाते, कोणाशी | विचार करून त्यास संवाहनकर्म करण्यास 
बोलते, या सबाच टिपग द्रप्रहराला आपणा- | सांगितलें, हेतु हवा कीं, ते। अंग चेषीत असतां 
कडे यावें, मात्र आपल्यावर अशो नजर आहे | सहज त्यास इकडचे प्रश्न विचारून आप- 
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३८ वें. ] 

कादून ध्यावयाचो, संवाहकही आपण आलों 
नाहीं तों आपल्यापासून सेवा घेण्याचें मनांत 
आणलें याबहुल आनंद दशवून - म्हणतों:--- 

“ महाशज, मां सेवा आपण चेणार हैं 
पाहून मंछा असा आनंद झाला आदे कीं, 
कांहीं सांगतां यत नाहीं, आतां आपला शाण 

पारै गेला म्इणून आपण समजा, माझी सेवा 
धनानदमद्ाराज स्वतः घेत असत, मी अंग 

चेपायला बसले म्हणज मुरादेवीलासुद्धां 
चिडवीत को, तुक्ष्या हातांपेक्षां या संमदंकाचे 
( म्दणजे माश्व ) दहात किती तरी मऊ आहेत 
अन् अस॑ स्यांनीं म्हटरं, को मुरादेवी ज्या 
संतापत तें कांहीं पुसूंच नका,._ मग महाराज 
हँसत, त्या मुरावाइन बया सगक्यांचा आमचा 

घात केला, कय सांगाव॑ आतां * आणखी 

स्यांच्याच पायीं कींटो महाराज बुडाले, अशी 

मोठी दुष्ट बाई होती बचा, तें जर आपत्याला 
समर् सा्मूं लागछों, तर सगव्य दिवस पुरा- 
यचा नाई, पण आता सांगून काय कराये 
अहे ? सगव्य घात झाला आणखी तांद्दी 

मेली, आतां हैं नर राज्य झालू, ” असें 
बोलूत त्या संवाहकानें म॒स्कारा टाकलछा व ते 
शाकठझायनाच पाय चपतां चेपतां अगर्दी शोक 
ग्रस्त झात्याप्रमाणं हॉऊन स्वस्थ बसला. 

जणू काय त्यास एकदम मागल्या सबे 
गोएंची व उखाची आश्रवण होऊन फार 

बाईट वाटलें, तब्हां ही संबि फार चांगली 
आहि, आता यांस आपण् कांहीं कांहीं प्रश्न 

विचधारून वस्तुस्थिति क|य अहि, ठोकांच्या 

मनावी स्थिति कशी अह, सध्यांच्या राजा- 

च्या उलट कोगकोणते लोक आहेत वंगेरे 

माहिती याच्या तॉडन काढतां आलो* तर 

काढारी, असा विचार त्यान केला, तो एक- 

दम त्यास म्दृणती, “ काय तुमर्च नांव, 
संमर्देक १ ? " 

संबाहक. २१३ 

“ हाय स्वामी, मला संमदक म्हणतात, 

आमवा हा संवाहकावा घंदा पिदीजाद आहे.?! 

“ ठोक, ठीक, त्यामुछेच तुमच्या हातांत 
एव मारव अहे ते. अजून पुरती पावघटका 
झाली नाहीं आपत्या संवाहनालठा सुरू हाऊन, 
तोंच मऊा किती तरी बर॑ वाटायज़ा छागले 

वा | राजगृहठी असावी तर अशीच गुणी 

मंडलठीं असावी, धनानंदमहाराजांची आपल्या- 

बर फार भर्जाना ? ते चांगले गुणज्ञ कः म्भक्ष 

हाते म्टणायचे ! ” 

“४ महणायचे अस का म्हणतां १ त्यांच्या- 

सारखा गुणावी चौंज करणार। दुसरा कोणी 
असणंच मला शकय दिसत नाहों. ” 

“४ बर॑ पण, संमदेका, इतका गुणग्राही 
राजा असून आणखां-त्यात्री दृत्त्या भर 

चौकांत व्द्यावी, हेरे कसे घडल॑ ? लोक काय 
त्या वेढीं निजलेले हाते १? आपल्या इथें काय 
असेल ते खर, परंतु बाहर तर सवाना असे 
बाटत आहें की, छे:कच घनानंदमहाराजांवर 
संतापछे होति. आगि म्हणन कायसाथ पुरुषाना 
चांगल फावर्ल, दुसरे काय १ ? 

४“ महागज, आपण अग्रदीं छुकतां, छो- 
कांस अद्यापे त्या राजघातावहल फार फार 

वाइट वास्त अदि, जा तो अर्स घोेलठताना 
दिसयवा कां, जर कोणी शास्ता आता उत्पन्न 
झाला आपसी ख्वान या लोकांना चांगल्ल 

शासन केछे, तर पादिजे आदे. लछोकांना खरो- 
खरच फार संताप आल आदि, परंतु ते काय 

करणार ? ज्याच्या हातों सता तो म्दणतों 
मार्शीच मत्ता, तशापकोा सगझ्य प्रकार झाला 

आदे. भगवान ! तू आदिस, ! 
“6 एकूण छोक या प्रसेगीं अगर्दी उलट 

आहित १ ”? 

४८ उलट म्दणजे, अगर्दी उठट, अ्गपण 
अचंबा कराल इतके उछट आहेत, पग सेना- 



श्श्छ 

पति भागराबग चंद्रगुप्ताच्या द्वातांत, 
काय उपयोग ? ?? 

“ उपयोग लोक़ांनी कछन भेण्याच मनांत 

आग, तर दुसरीं कोणा[र्ची सेन््ये तुमच्या- 
सारख्यांच्या मदतीस येणार नाहीत काय १ 

' दुसुन्या कोणाबी यणार £ आगि तीं 
आलीं तरी राज्यडानावच येणगार की नाई ४ 

तेन्ह । 

अगदी निरपेक्षवुर्द्धने कोण मदत करणार 
आहे १ !' 

/ बावारे, अगदों निरोश्षवुद्धीने जरी | 
काणी आर नाही, तरी आपल्याला पाज 
तेवढी मदत घऊन, मंग त्यांस नमस्कार 
करावा, ” 

४ हु, हा गक उबाय आह खरा; परत काण 

यायला बरार्ऊ 
ब्रसल आए १ 

“ ते खरे; पा कायर संवाहका, 

जात मोदी चतर, “ पक्ष्यांत काक आणखी। 
सागसांत संबाहक ” अशी म्हणच आह, 
म्दणन तुझा ।वेचारता; समज का, तुमच्या 

मसगध देशच्या लोकांच्या - बोझावण्थावरून 

नाढ्ीं, पत्र आपग होऊनव कोणी तम्हांला 

या नंदर्बशवातकांच्या कचास्यांतून सोडवायला 
आल, तर तुझा मदत कराल काय ६ 

४ स्वामी, आम्दी गरीब लोक काय मदत 
करणार ? पण आमच्या लोकाना वद्धत्रील 

अपा कागी जर आपण गांठलठा, तर लोझ 

बब्ण्याचा संभव आहे, लोक विचारे काय 
करतात ! तव्यात्रा नेहमों गइरिकान्याय 
असतो ह 

संवाहका, तूं फारच चतुर दिसतोस, 
आपत्या या संबाहनकर्मातत नब्दे, तर 

जनीवीतहीं मोठा कुशछ दिसतोस, "! 

“ कसचा, महाराज, मा चतुर ! मी 
तसा चतुर असतों, तर धनानंदमद्दाराजांचा 

आणखी त्यांच्या वंशाचा असा आकस्मिक 

ल्ध्न 48 

दि, आणखी मंदत करायला ' 

तुमची 

चंद्रग॒प्त. 
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तेब्हां मला असऊं कांः 

[ प्रकरण 
हक ढक, हज त* दि मा आम  अ म का खाक 

घात का हाऊ दिला असता १ आपली आ- 

मचा जात ब।लका फार, त्यवरून आपत्याला 

बाटत झाल, ? 

* आहाहा ! या सुंदर संवाहनान 
माझ अंग कर्म सोकर् झारू, अगदी शीरन 

शार मोकर्ण झाझा. शाबास ' तला हूं पारि- 

तीपिक पथ ' 

असें म्हणन श्याकलायनारन त्यास एक 

' सिहमुर्खा सबणवलय दिलें 
ते पाहतांच संवाहकाचे नेत्र विस्तृत झाले 

त्यास मोौठा आनंद झाला, आशि तंग्डार्न 

मात्र ' नको नकेी, * म्हशत त्यान तें कर्डे 
| आपल्या हातांत चढविलें, आपल्या देण- 

गीनें या माणसास जानंद झाला हू पाहून 

शाकठायनास्दी फार समाधान झाडत दिसलें, 
नंतर तो पुनः संव।हकास स्टुणतो,  संवा- 

हका, तुमच्या ऊकांचा केश्यर बेऊन परको 
कीाणी आल्यास त्याछा ज्यायची च/गडी मदत 
हे।इल असा कोणी हछ्कीं आदे कारे ठोकांत ; 

| संकोच धरू नक्रोस, * तूं स्पष्टरणें मजजब& 

बोडऊ, त॑ अस॑ कांदी मजजबछ७ बोलत हेतास 

हैं मी कानाच्या कोंपस्याछासद्धां कक देणार 
नाहीं,. आज तुमच्या सागधांच्या मनाची 
स्थि।त तरोी काथ आहे, एबढंच मा कब्ण- 
यला पाहिजे आद 

“ महाराज, कृपा करा, 
भिर्तीछा सुद्धां कान अदित, को कोणशाचा 

गुप्त हेर आहे हंच सांगदां यायच नाहीं, मला 

बाटत पुप्पपुरीतला प्रत्येक माणूस हर असून 

सध्यांच्या कार्व्य 

| ते। त्या दुष्ट ब्राह्मगाला - चाणक्याल्य समर्ं जें 

काय कुठें घडले असल दे सागत असतो 

आपग विचारूं नका 
आणणखी मा आपल्यालः! कांहीं सांगत नाहीं 
आपली जी काय सवा आपणश करायछा सौं- 

गाल, ती करण्याचं मार काम आहे, तें मी 

अहोरात्र करीन, ”? 
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पण संवाहका, ही तुझी सावधग्गिरी 

पाहुन मला फारच संतोष झाला, व्याबदल 

याच जोडीच दसर बलय घर. हें म्हणजे मी 

तुला विलोभन दाखवितां अरे नाहीं, परंतु 

असू के आमची ही तुक्याजवछ आठवण. 

आणखी इकडे पढहा, इथें तूं आणखों मी 

य[खेरीज कोणी नाहीं. भग उग्गीच का आढि- 
वेढे घेतास ? आज़बाजूला कोणी असेल अर्स 
सुद्धां मनांत आणूं नकोस, आणखी काय 
सांगूँ 4 » 335 

* काय सांगू स्वामी, आतां सांगच 

म्हणतां, तर सांगतों, पण जर का मी असे 
कांह्ी चोललां असे बाहिर ग्रेल, तर माया 
प्राणावरच बतेल हो, 

“ अरे नाहार, मी 
बेइन, मग तर झ्ालं ? ? 

“ मंग स्वामी, सांगरतों 
गक्षसच तुम्हाला मिद्यछा, तर कांहा उप- 

योग होईल, त्यांतर् कारण असे आहे 
अमात्य आहे सरल, तेन्हां व्याय्या डॉब्य लत 
शूछ टाकून या चाणक्यानं, भाषरायणान 
आणखी त्या चंद्रमुपान॑ खार्टानाटी. पत्र 

लिहून तुमच्या राजाला इथे बोल'वर्ल, राक्ष- 
साच्या नांवाची, एण सग्छीं खोरटीं पत्र. राक्ष- 

साला त्यांतल कांहं सुद्रां ठाऊक नाहीं. पवेते- 
श्वरमह्वाराजांना अशा तन्हेंने फसबून आग्रन 

स्यांची फरजती की, इकडे लोकांतहीं अर्च 

छउठवले का, है राक्षमाव सगे कारथान 

यामुछ पवतेश्वराकड आगखी, रू.कांत दोहों 
पक्षों राक्षसावरं नाचका केली, आपण जर 

चतुरपणा कराल, तर आता राक्षसाला आ- 

पत्या पक्षाला वब्यून ध्या, छोकांच्या मनांत 
प्रथम जरी राक्षसाविपयी फार फार द्वेष 

उत्पन्न झाला होता, तरी जाँ जाँ दिवस 

चालले आहित, तो तो चाणक्यादिकांचीं कार- 
स्थान बाहेर पडत चाललीं आदत, आणि 

डे 

त्यावदल काण्जी 

ऐएका, अमात्य 

सवाहक 
हम के अट# चन् मी या मम 
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"शशज 

याभुछे यांनींच तो सगव्झ भयंकर व्यूह रचन 

राक्षसावर विनाकारण कुभांड रचलं, अस 

पुष्कव्यंना वार्ट लागू आह. अथातच हक्क 
हक जोक राक्षसाल्वरा अनकूल दहोताहेत, 

त्याला आपण वछवा म्हणजे आपल्याला 

कदाचित यश येइईल...... ..- बा 

संवाहक,चें हँँ अग॒दीं मोउ्या मत्सवासारखं 

भाषण ऐकून शाकऊायन (करॉचित् चपापला, 

“हा खरोखर संवाहक नसून चाणक्यान कोर्णी _ 
हेर तर पाठबिला नसेल आपला एकंदर काय 

तो पदहाण्याठा 2 ? असे त्याच्या 

आलें व त्याठा कांहीं तरी 

याला आता आपत्या 

खटाटोप आदे 

एकदम मर्नात 

युक्ति करावयाची 
नजरेआड होऊंच यावयाचे नाहीं, आशणे 

याच्या हालदाजीबर आपत्या माणसकड्ून 

कडक दृष्टि ठेवाबयाची, असा त्यानें निश्चय 
केला, नंतर त्यास मदणतो, “ तूं म्दणतोस ते 
ला अगदों बराबर दिस. परंतु राक्षसाला 

भेटाव कस ? बोलाब कठें £ ?? 
“४ त्यांत हो. काय अडचण आद्ने ? राक्षस 

अजून पुष्यपरीतवच आह आणि चाणव्याची 
आपल्यावर नजर आहे हैं पक्क॑ जाणून राहून 

तो बाटेल तिकड़े जाता थतो, तेब्हां आपण 
त्यांना भेटा म्हगज सब कांहीं अंक होइल, 

त्यांची व आपली भेट करून देण्याच पाहिजे 

तर माह्याकड़े लागर्ल॑, ?? 

शाकछायन कांहां वेठ खब्घ बसला. नंतर 

पुनः ग्हणतों, “ ठीक. ठीक. तू त्याची 
माझ्ञी भेट करून दे. मग मी पाहतों काय 
द्वोतं आणि काय होत नाई तें, ? 

संवाहकानें, “ ठीक, टीक, त्यांची आपली 

भेट करून देण्यावी हमी माझ्याकडे छागली,?” 
असे म्हट्ले 

आपण जें दोत्य करण्यास आर्लो आहों, 
त्यांत आपत्याला तशी सांडे कर्दच मिद्ध- 

णार नाहीं; हे लोक पवतेश्वरास सुध्या मतानें 
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सोइन देणार नाहोंत, कांहीं तरो भयंकर | तर तुझें कन्या 7 द्वोईल, वगरे सांगून त्याचा 
खडणी मागतील, आणि तेवरढेंच निर्मित्त | आपल्या येथेंच राहम्याचो व्यवस्था केली, 
घेऊन सदक्षत निकत्तर मल्यकरेतूम घेऊन | नंतर शाकलायनानें राक्षमाचीं भेट कशी 
मगवावर हकद्ा कराल, है शाक्रदायनास | ध्यावी यावहल प्िचार केछा, आपत्या या 

स्पष्टप्ग दिसत होते तेब्हां अशा स्थितोंत जर जागीं राक्षसास आणगें सर्ववा अनिष्ठ, आपण 
आपगण कांहीं भेद करून ठेवून अंतः कलह | हांऊन त्याच्या जागीं जावें तरी अनिश्च, 
पेटवून जल अी हम तेन्हां अशा स्थितीत काय कशव्वें? ह्ाथा 
मिद्ण्याचा सभव्र. नाहापक्षा अपजय यणप्या- | त्याला मोठा विचार येऊन पडला, शिवाय 
चीच विशेष भांति. तेब्द्ां आपण राक्षसाच्या- | मयलक्रेत व सलक्षस निकत्तर यांनों तर 
संबंधाचां हा काथ प्रकार अद्ठि त्याची चौकर्शी | आतिशय तांतडीनें सर्वे काम से पवून ष्या- 
जि ओ भैदनही पहावें, असा शाकला- | बहूल आपल्याला बजाविलेलें, तेन्हां विना- 
यनानें विचार कहा. प्राचोन काछों संवहक | कारण दिरंगाई करून अधिकडणे दिवसदी 
है फार खडाटोपी छोक असत आंण त्यांचा | छाबतां येत नाहींत. आपणि मार्गोत झालेश्या 
प्रवेशदी वाटेल तिकडे असल्याकारणानें त्यांस | (गदगीम॒छें आपण आजारी झालों ही सबब 
सर्वे ठिकाणच्या बातम्या बंगरे कझण्याचा | तर किती दिवस चालूणार £ हेब्हां तेंही 

विशेष संभव असे. “मी ममिलक अगदी उपयोगी नाहीं. अरथोतच आता जें 
वर सांगितल्याश्रमाणें संवाइकार्चे व श'क- | क्षाय्र होणार असेल, तें एकदां तडकाफडकीच 

लायनाबं संभाषण झाल्यानंतर आणख्रीर् | कहूत टाकावें. संवाहकाच्या मदतीनें आपण 
अनेक गो्ीसबरधान शाकलायनानें त्यांच्यार्शी | कहां तरो वेष पाल्टन त्या छद्मवेषांत राक्ष- 
बोलर्थ काढऊें, संवादक मोड बोछभांड, त्यानें | सास भेटन काय बोलावयाचें तें बोलन येऊँ.. 
अगदी सर्व प्रकारच्या भाषणांत आपलीच हे हा 
छाप टेवून दिली, शिवाय “ आपल्याजा 

या चाणक्यचद्रगुप्तादिकांचें करणें मुर्छीसुद्धां 

आवडत नाहों, आपलडी प्रऊत्त भगवान् बुद्धा 

च्या अर्दिसाधम।कडे आहे. पुनरपि नंदवंश 

सिंदहासन'वर यभ्याची आशा अगदीं नाहीं | 
असे वाटलें, तर आपण बुद्धनिक्षु हं णार, 
भरादेवी बी दासी ब्रृं3माला है। तर झालीच. 

तेनें नुकताव जोंग घेतला, तिेंच अनुकरण 
आपण करा+4 असें आपल्या मनाछा वादतें 

असा विचार करून शाकलछायनानें पुनः 
संवाहकास वोलाबविड आणि आपला विचार 
सांगितठा, संवाहकास तो पर्सत पडला. . 

त्यानें संवाहकाचाद वेष घेणे फार सोप॑ असें 
सुवर्विलें, हा वेब धर्णे शाकलायनास प्रथमतः 
करसंपेंच वाटके, आपण जातीनें अगदी कट्ठे 

ब्राह्मण अमून संवाहकाच्या बेषाने कोठेही 
जाणें अगदी गेर अर्से त्यास वाटलऊुं; परंतु 

राजकीय ग्रकरणांत घ॒सलें म्हणजें मग से 
जे लता प्रकारचे बंध, सर्व प्रकार संकोच दूर सारा- 

आहे, ” अर्से त्यानें शाकडायनास आपण | या पाहिजेत, त्याप्रमार्णेब या प्रसंगीं आपण 
द्वीऊनच सांगितलें, 

शाकलायनानें संवाहकास रजा दिली, मात्र 
तूं आमच्या या घरांतून सध्यां बाहेर जाऊं 
नकी, मला तुझी लागलीच जरूरी लागेल. 

तुइ्या साहाय्यानें आम्दांला जय मिव्णला, 

&-०«+ >> काभ2 ५० नै ध2 ८2 के मा < बे न हनन २० रपनआार नाक >क 

वागकें पाहिजे, असा विचार करन शाकला- 

यनाने संवाइक!च्या +हणण्यास रुकार देऊन 

लागलींच वेष पाल्यण्याची तयारीही केली, 

इतर कोणाच्या मनांत कांहीं शेक्रा येऊं 
५५ «पक फीस पायी + नफसमकीक+न०न- >नमनमनपिब जन «नमी ०५34० कनममन बीत टीन अनार 
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नये म्हणून संवाहकानें आपल्यापैकों एक 
हुसरा संव्राहक्त बोलाबून आणला. त्याल | 

| राक्षसाची भेट झाली आणि त्यांचें जें भाषण दाकलायनाच्या बिन्दयाडीं बसबिले, त्याचा 

पोषाख शाकशायनाने घातला, आशणि दोधषांस 
कर के छः पर किक छ 

दोधघे संवाहक त्या घराच्या बाट्टूर पडले, ते, >७५, 

प्रकरण 

राक्षतल आणे शाकलायन. 
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श्श्ज 
रा 

राक्षस ज्या ठिक्राणी रहात होता, देथें गेले 

संवाहकरूपानें गलेल्या शाक्रढाययनाची व 

| + अीिक ४ «४ ३ 3० ३ ७.9 

| झाल त फार माजंचद हाते. 

राक्षस आज 

क्षसान अद्यापि पाटाल 

6 पुत्र रोडले नदतें, इत- 

2. केंच नब्दे, तर तो थे- 
99] पुनः. आपल्या 

हे है मुलांमाणसांस घेऊन 

आपल्या मछच्या घरांत जाऊन राहिका होता 

चंदनदासास जेव्हां चंद्रगुप्तान साइन दिलें, 

तेन्हांच राक्षस पूर्णपणें समजला का, आपसल्यास 

उधघडपणें मारण्याची यांची छाती नाहीं, आणि 

अन्य प्रकारही आपत्यास उपद्रव करण्याचा 
यांचा मानस नाहों, किवा यांना शकय नाहीं 
आपलब्या विषय यांनीं छाऊफमत वाइट केर्के आहे 

परत लोकमत हैं लक्ष्मी प्रमाण «किंवा अध्तास 

जाणासया सय|।नें रजत मेघाप्रमाणं क्षणिकर 

आहे, आपण जर असेंब नेटानें राहिलों तर 

त्याचा तरो काय नेम 2 लोक आपल्या बाजस 

वंठढतील, आ!णे अखरीस आपण नंदौच्या 

वंशाची पुनश्च प्रतिष्ञ करूं दाकक, तें कर्सही 

असकें, तरीं निदान एवडी गोट खरी कीं 
आपण येथून पकून गेल्याने यांनीं लोकांचें 
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राक्षसाची खरी किंमत त्यावरून दिसली.. 

३९ वें 

शाक्रद्धाबन, 

मनांत सरवबन दिलेंडा आपत्याविषयाँचा संशय 
अगरदी कायम व्हावयाचा, 

असा सगझा वचार करून राक्षस आपल्या 
म>च्या घरी यऊन राहिला होता, मात्र आता 
आपतब्यासभेंचर्ती काण झाक आईत, आभि 
कसे आहित, याचा विचार करून, त्यांना पूर्ण- 
पर्ण जाएूत त्याने आपला व्यवहार चालावला' 

होता, हिरण्प्रगप्त आता वत्याव्या परिवारात 
नव्इता, राक्षसावों फार इच्छा होती कीं, त्यास 
गांठन एकदां त्याव्यापासन खरी खरा दृकी- 
कृत समज़न घ्यावी: परंल तो पार कोर्णी- 

इच्या कोणीकडेच निधृन गेला होता, किंवा 
त्यास लावून दिले होनें, आपण जस्यत उभे 
अगता आपस्या नांवानें अनक कारभार व्हावे,. 
अपल्या विश्वासांतलीं माणस आपत्या विरुद्ध 

उठाया त्यानीं राजवंश उाच्छन करावा आण 

व्यतिलें आपल्यास दांहींसदड्गां कछू नये, यापेक्षां 

आधिक जछाजिरवाणी गोए्ट ती कोणती १ अर्से 

राक्षसाच्या मनांत वार यऊन तो जफडे: 

>तु नुसतें जल्फछन उपयोग काय? कांही 
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तरी हातून झालें पाहिजे, म्हणून त्यानें असा 

विचार केला को, अःपण घरींच राहून काय 

होईल तें पहावें. राक्षसाचें घर जबक जबद्ध 
आलें, तेब्हां समदंक शाकलायनास म्हृणतो, 
' महाराज, एक महत्वाच। बिर्नात आपत्याजा 

करायचा आह, तींदहीं का, मा चाण- 

'क्याने किया चंद्रगपाने आपत्याकडे पाठविं 
आहे, असं राक्षसाजवकऊ बोलूं नका, असं 
बोललांत, तर सर्व फसेल, चाणक्यान पाठविलं 

अस॑ राक्षसाला कब्र कीं, त्याला शंका येणार 

कीं. मीं लबाडीन त्याच्याकड आपब्याला 

आणलं, तेग्हां तसे काहीं आपण बोलला 

'नाहीं, म्हणज सब कांढी टांक जुलेल, 7 

शाकलायनास तें संवाहकाें म्हण्ण सयुक्तिक 

दिसले व त्यानें त्यासबंधानें न बोलण्यार्च 
कबूल केलें 

संवाहक व संवाहकरूपी शाकजायन राक्ष- 

साथ घरों गेंडे, तंब्हां अथोत प्रथमतः त्यांना 
'राक्षसापयंत दाद छावष्यास पंचाईत पडली, 
कारण कोणीही नवस्रा माणस आल्यास त्याची 
आधों पूसतापास झात्याखंरीज त्याला आपत्या- 
पयंत आ।णूं नथ, अशी राक्षसानें सक्त ताकाद 
दिली हे ती; परंतु राक्षसाकडे जेब्हां, “ आप- 
ल्या दशनासाठीं दोन संवाहक आले आहत, 

“फार महत्वार्च काम आदि, तरी दर्शन व्ढ्वें,' 
अशी त्यांची विज्ञाप्ति आहे, ” अशी वर्दी आर्ल' , 

तेब्दां राक्षसानें भगमात्र विचार केला. नंतर तो 
किचित हंसला आणि ' त्यांस घेऊन ये ” असे 
त्यानें आपल्या प्रर्तहारीस सांगितर्ले 

प्रताह्ाारीनें व्या दोघांस आंत आणल्यावरीवर 

'एकवार राक्षसानें त्यांजकडे पाहिलें 

आधों जी कांहीं शंका मनांत आडी होती, ती 
बरोबर:आहि असें पाहतांच आपण मान हल- 

वितों, त्याप्रमाणें मान हृल्दवून तो त्या दोधांस 
म्हणतो, “आपण खराखरीच संवाहक असतां, 

-तर मी आपल्याला या बसा, म्हणन मान देणें 

आणि ! 

व जे मन जम सननन-- कम न न 
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जर। गेरशिस्त दिसिले असतं, परंतु आपण तसे 
नाहीं. हा वेष घेऊन कांढीं देतुने मजकडे आलां 
आह्टा हैं मी समजलों आह, एबडयाकरितां या 
वसा, स्हणतों, बसा,आणि काय काम असेल तें 
सांगा, माझया द्वातून होग्याजो्गं काम॑ आता 
कांहीं नादीच, परंतु ज्याअर्थी कांहीं हेतु घरून- 

तुम्ही मजकडे आलां आहां, त्याअर्थी 
तुमरच ऐकून घेतलंच पाहिजे 

राक्षसात्र हु बाऊलुण एकन दार्घदा सवाहक 

एकमेकांकडे पाहूं छागछे, यान आपजा छलद्य- 
वेष ओबछ्खला यावदलू शाक॒लायनास आश्चर्य 
बाटलं: परत त्याविषयीं आधिक कांहींएक न 
बोलतां तो राक्षसास म्हणाला, “" आपण ओक- 

खाल यांत काय १ काणाचही छठ्य ओछ- 

खण आपणि व्यावर तोड देणं हँ तर आपलें ब्रीद 
अयसा. माही आता अधिकउठर्ण बोलत नादीं 

उधघइपर्ण आपल्याकरहे येर्ण थाड धोक्या् असे 

वाटन मी या आमच्या संवाहकाच्या साहा- 
य्यान आपल्या दशंनाला आंलों, मी कोण हैं 
सांगण्यापर्ती या स्थानांत बोलायला कांदीं हर- 
कत नाहाी अस आश्वासन मिद्ालं पादिजे 

तन्हां राक्षस त्यास म्हणता,  अगदी 

विजब्धपणं बोठा, आपण कोणत्या देशांतृन 
थेण के / आणखी का ? आधपण संवाहक 

कक काणर आयु श 

व ने 

। नसून काणी तरी राजपुरुष आहां. “ 
“ अमात्यश्रेष्ठा, होय. मी राजपुरुष आहहिं 

खरा, आएि स्वामिकार्योसाठॉच आलों आहें.?” 
“ तें काय काये ? आणि आपला स्वामी 

कोण ? आपण अगर्दी विश्वस्त+णं बोलाबं, ?? 
“ हाय, आता मी वेश्वस्तपर्ण बालणारच 

मी पवतेश्वराचा पुत्र जा मलयकंतु त्याच्या 
' आणि-नब्ह, व्याच्या चकडन आलों आह, ?” 

आपणापासून हा कांहीं लपबून ठेवतो आदि 
हैं राक्षस नें जाणलें; परंतु तथ्ष न दाखवितां 

तो म्हणाला, “ त्याच्याकड्टन मजकड़े आलां १ 
शाकलायन नांवाचे काणी मांत्रिवर त्यांच्याकट्टून 
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 इकडे आल्याची वाता माझ्या चारांनी मरा 

सांगितदी खरी, काय, 

फसवन इथे आणन बंदींत 

| 

राक्षस आण दशाकल्ायन ' २९९ 
७3 ७ 

तर अ असछाच पादिले आणि आपण तो अप- 
वाद घालविष्याविषयी उद्योग करण्याला त्याच्या पिव्याला : 

घालग्याला मीच 

कारण हू पाहन मंडयकंतला काहा सताप आला : 

ही ? की त्याने मछा पक्रहून नेण्यासाटीं 
आपल्याद्ा इकडे पाटवि्ं आ 

' “ छे, छे, अमात्यराज 

नका, भमलठयकेतृवा आपत्यावर राग आहें 

खर॑ ब तो अतर्ण अगदी साहाजक: परंतु 

मो इथं आल्यापसून जी एकंदर माहिती 
मला मिछाली आहे, तिजवरून, पर्वतेश्वरमहा- 
याजांना पक्रच्ण्यात वे त्यांना इथें 

आणण्यांत आपदा मुझैसुद्धा संबंध नाहीं, हूं 

मला कछून आल आणि म्हगूनच मी आपत्या- 

कड़े आलो आईं, 

“४ तें आपत्याला कस कब्ऊं ? पाटलि- 

श् 

*० हु 

>> 

'मीच राजकुलाचा घात करावेला आणि 
'म्लेजजाधिपतीला मगधारव राज्य देण्याकरितां 
मींच सववे व्यवस्था करून इथें बालावर्ल ह 

'परतु चागक्याच्या व चंद्रग॒प्ताच्या ज।गछक- 

रान॑ तें सर्वे पार्ड फिझूत परवर्तेश्वराला बंदीत 
पडाव॑ लागल, -तुम्हांला निया 

कांणग भटलऊा / 

* अमात्य 

अ्स जापण बोल 

बालावन । 

उत्युक असालच, असं जाणून मी आपल्याकड़े 
आलों आहें, 

“ मनांत असर्ण, आि हातूृन द्वोणं यांत 

: किती अंतर असतं, आपण जाणत असालच £ ” 

“ लें म्हग् साधारण जनांव, आपल्या- 
सारख्या असाधारणाना काय शक््य नाही १ ” 

४ भी कसला असाघारणं १ मी साधरणां- 

तछा साथारण, झाला हा प्रकारच त्याज- 
वबहलचा परावा देइल, चर पण, आपण इकडे 

का आजा, कांदी अज्नन कऊछ नाहीं. हरकत 

। नसस्यास तें ऐकाव अर्शः इच्छा आहे, 

सांगणारा , 

जे, असे सांगगारा एकचसा . 

. दहुलसया बजाब्थानओा सदत असदा 

काय, अनेक जाहेत, आपल्या हातन असल 
क्रृत्य कपथों होगार नाहीं, अस समजणोरे 
अनेक ठोक आज पाटलिपुत्रांत आहत, . 
व्यांची आपल्याटिकार्ण अयाषि दढ श्रद्धा : 

आहे. ” । 
' वा! एक्रग अजूनहीं कांहों विचारी : 

लाऋ मंगधांत जीदेत : टॉक, टीक, बरँ 

भग '? ह 

विनाकारण या लोकांनीं जो अपवाद उत्पन्न 

केला आहे, व्याबइल आपलन्यारू' राग आला 

' व्याच्या 

मी मलठसकेतूकटन चंद्रमप्ताठा संदेश 
प्रक्रन आल आह, नी संदेश असा कां, एक 
तर आपन्या पंत्याद्य ताबडइताोव सोड़ून 
देऊन एक करटि हान सेडण्णी द्यावी, नाहीं- 

पेक्षां युद्धाला सिद्ध व्हावे, 

“ क्राय म्दणतां ! हा निरोप मलयकेतून 

चंद्रगुप्ताला पाठबिला आहे ? ”! 

“ ट्वाय, त्यानंच पाठविा आह आएणि 

ता चंद्रगुभाला पॉचविषण्याकरितां मला दूत 

म्हणन पाठविल आहे, को वर £ आपल्याला 
आशध्षय का बाटर्त ! ?! 

 झलभाने दपज्योत्तीवर झप टाकली 

: महणजे आश्थ काणाला बाटणार नाहीं १ ?? 

“४ सऊयकयू झा थलभाची उपमा देतां, 
: परंतु तो तया आअविचारी ना, 

“४ जर ला अविचारी नतता, तर एक- 
जारावर चंद्रगृप्ताठा असा संदेश 

व्यान पाठबिजा नेता. त्याला क्रोषाची तरी 
तरच काहूां 

“आपंला कांहा संबंध नसता आपल्याविषया ; «गे शक्य 
अर्गी मंदत हवी आह, म्हणन तर 

' आपल्थाकडे आला आह. आपली मदत 
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मित्यली, तर से काये यथासांग होणार 
आहे, ” 

“ माझयाकंडे येऊन मझी मदत ती काय 

होणार ? ” राक्षसाने त्यास विचारलें, 

“ सब कहीं हाणार | इतका लछाकापवाद 
आपल्या विशद्ठ असछा, तरी आपण जें करू 
शकाल तें दुसस्या कोण।च्य/नं हं।णार आहे ?”? 

“४ बर॑, हैं ठीक झाले; प/तु मलयकेतू च्या 
मार्ग आणखी कीण आहे ? *? 

“आणखी कोण असणार 2 ” शाकठायन 

आश्चयान राक्षसाकडे पहात म्हणाला, 

४ इकड़े पहा, आपग जर वश्वस्तपण्ण 

बोलण्यासाठों आलों म्हगतां, तर खराखर 
तस बोला. मलयकेतूछा दूसन््या कोणा तरी 
राजाचं साहाय्य असल्याखेरीज त्याने मंग- 

घावर चाल कहन येण्याचं मनांत आणर्ण 
शक्यच नाहों, आणि ज्याच्या साहाय्यान हैं 
शकक्य, तो एक म्लेच्छ क्षत्रप सल्लक्षसच 
होय. वोला, त्यानच साहाय्य करण्थाच कबूल 
केले आहिना ! ?” 

यासंबंधार् आणखी अडिवेड धण्यांत कांडीं 

अथ नाहीं असे जाएन शाकल यनानें म्हटल् 

४“ होय. आपण म्हणनां तोच गोए् खरी, 

सदक्षसाच त्याला पण साहाय्य आहि, जस॑ 
सलुक्षसाच्र त्याला बाहरून साहाय्य आह, 

तस॑च आपले या बेटीं आंतन असावं, एवडीच 

माञी आपल्यादा विनंति आहे, आज भित्तास 

आपल्याला फार लोक अनकूल नाहींत हैं खरे 
परंतु लाकर होनीड, अशी एकं॑दर लोक: 
सताची प्थिति दिसते आदि. पहा, आपण 

साहाय्य केल्यास आपऊे कार्य हाइल आण- 

क्यावर व चंद्रगप्तावर सड उगवल्यसं होईल 
त्यांचा पराभत्र झाल्यानं मलयकेतूछाही 
आपल्या बाप/बरहुल सूड उगवल्याव॑ समाधान 

चंद्रगुप्त 
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तेग्हीं ने बोलण 

[ प्रकरण” 
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णखसी, यवन जक्षत्रप सलदक्षस निक- 

त्त याला कान फायदा हाइलठ १?” शरकक्ष- 

सानें कपादछास आंठ्या घाद्धन डोकें चोकून 
शाकलायनाकड चमस्कारिक तहहेनें पहात 

विचारलें, तो प्रश्न विचारतांना.त्याचा 
आवाजही कांडीं चमत्कॉरिक झाला होता. 

दाकछायनारने तें राक्षमार्व भाषण व्याज- 
भाषण होय, हैं तेव्हांच जाण आगि कां 

बेटे ता स्तबच्बच वसझा 

व्हां राक्षस पुनः त्यास महणतों , “ काय- 

हा, तुम्ही अगर्दीच कांदीं बोलत नाहीं * 
सलक्षस निकत्तर मठयक्रेतला इतक साहगाथ्य 
करता, त्यांत खराखर त्याचा कांहों तरी हेतु 
असेल को नाहों ? त्यावा काय फायदा १”? 

“ त्याबा फायदा काय १ कांहीं नाहीं. 
केवछ मेत्रीखातर तो साहाख्य करणा 

ते एकन राक्षत् हंपला, आआण शाकला- 

यनाकडे पाहन म्हणतों, “" आपन्याठा मठय- 

केतु आँण सल्क्षस देघारनीदी निवहन दौत्य- 
कर्माऋरितां इकडे प/ठविर आहे, तेव्हां आपण 
मंत्िवर असलांच पादिजे हैँ उघड आहे, अथी- 
तच सलक्षसाचा कांहीं हेतु नाहीं हें आयच्या- 
ला तरी कर खर॑ बाटत॑ ? नसेलब वाटत. 

व्यथ आहे सलुक्षस हवा 
माठा मदहत्वाकाक्षीं आह, त्याच्या मनांतून 

मगधदेश जिकून घ्यायचा अगदीं 
उघड़ आहे, तब्हां तो तुम्हांडा मदत करा- 
यला तयार झाला, यांत नत्रठ काय ? ? 

“ यबरं, तसदी असर्छ ते काय झालं १7४ 

शाकलायन एकदम म्हणाला, 

हट । का त | 

आह, है 

“ काय झालं ! पृष्कछूच झालं, काय 
झाल नाहीं ! अस बिचारा, ? राक्षसानें 

त्यास कठोरपणोें उत्तर दिखें. आपि तो त्या- 
च्याक्रडे कथओर इृष्टीनें पाहू लागला, राक्षस 
पुर्ठ त्यास म्हणतेंः, “ अहो, या यवनांच्या' 

मनातून सगछा जआयोवते आपणि सगे 
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शायीची राज्ब आपल्या ताब्यांत ध्यावा अस 
आहे, हैँ आपण वबिसरतां काय £ त्याखराज 
स्यांनीं पर्वतेश्वराल्ला एक बेछ जिकरून एुनः 
आपला मांडलिक म्हणून राज्य करू दिलें 

काय १ त्याखरीज पर्वते्राकड आपडे यवन 
ब् म्लेडछ सेनिक ठेवछे काय १ त्या लोकांच 
सामंतत्व पत्करण्यांत पयत॑श्वराला काय हित 

वाटर्ल अभेल तें असो. माझ्या दर्शन तर तें 
अगरदी ६७ नव्दे, ?! 

का बर॑ इप्ट नथ्हे ! 

व्यवस्था...” 
“ गांत पाप |-अहा काय बोलता हैँ ! 

आपल्या हातून व्यवस्था हात नथ॒ऊ तर 

आपल्या बरोषरीच्या सजार्तयांची मदत 

ध्यावी; परंतु परकक््यांना--त्यांतून अलिक्सु- 
दराव॑ ठेवलेल्या क्षत्रपांना--मदती ला बोला- 
वून तम्ही आपल्या श््ब निदेलन करू 

पाहणार ? ”” 

“ त्याखेरीज दुसरी गाति कोणती 2?” 
शाकलायनाने विचारलें, 

/ दुसरी गति स्वस्थ बसण्याची ! म्दणे 

चुसरी गति कीणती १ ” 
“ मग एकूण आपल साहाय्य आम्हांला 

मिव्ण्याचा संभव नाहीं 2 ?” 

४ नाहींच नादी | या दुष्धनी राज- 
कुलाचा घात करून माइ्या नांवाठा कक 

लावला, याबइल सूड उगवात्रा अशी मत 
उत्कट इच्छा आहि; परत दी तृप्त करून 
चेण्याकरितां मी या सलक्षस निकत्तरा्च 

साहाय्य कर्षी सुद्धां मागणार नोहां, आणखी 
स्याय देतों म्हटल तरी मी बेणार नाहीं. 
शिव ! शिव | अशी बद्धि होणं म्हणजेच 

मोर्द नश्वर्य भरे ढवर्ल म्हणन समजा 
 & पण क्षत्रपाच्या भनांत कांहींसुद्धां 

चाईट हेतु नाहीं. केवछ मलयकेतू च्या पित्याचा 
जो अपमान झाला आहे, त्याबदल सूड उग- 

आपतल्या द्वातून जर 

राक्षस आ।ण शाकलायन १२१ 

वबायला त्याज मदत करावी, इतकाच त्याचा 

त्याला त्याबहल कांद्वी नको, 
आपबन्याला राजप्रकरणांत 

ध्डं मंत्रिवरा, 

| कांहीं समजत नाहीं आर्य ग्हणर्ण म्हणजे 

| मोठ्च घाएच दहोय, तेव्हां तसं मी म्हणत 
। नादीं, तस मा वाटतहां नाहीं, आपल्याता 

सर्व समजत; परंतु आपण ट्यांपे संवक 
यामुले आपत्याला त्यांत कांदी विशेष वाटत 
नाह।, सगठा आयाबत सलक्षसान पादाक्रांत 

केला तरी आपल्याडा त्यांत कांहीं ववाटणार 

नाहीं, पण माइया मनाची अजून तशी स्थिति 
झाल। नादी, मगध दशावर यवनांच राज्य 

व्हावं, ।कवा यवनांच्या सामतत्वांत आनंद 
मानणान्या प्रेतेश्वराच राज्य दडढ्ांब, असे 
मला वाटत नाहीं, तस॑ घडव॒न आणण्याला 

मी मदत करणार नाहीं. मलयकेतूच्या बा- 

पावा आणखी सलक्षसाचा दोधांचाढी मगधा- 

वर फार दिवत्त डोझा अ'हे, हैँ काय मला 
माहीत नाहीं ? माहीत आहंच, तेव्डां मगध 

देश धण्थांत त्यांना मी मदत कसा करीन १ ?”? 
“ तर मग काय, या राजघातमस्यांच्या 

हार्ता मगधराज्य रहाव॑ हैं आपल्याल। बरं 

वाट्त १ ?” 
“ बर॑ कसे वाटणार १ पण यवनांच्या 

किंवा जे यवनांच सेवक बनले आहेत, त्यांच्या 
हातीं जाप्यापक्षां ते बरं, एवडच वाटत॑, 

“ अमात्ययाज, आपग अस॑ वोलाल अशी 
मला कल्पना नब्दतां, मला वाटलं द्वोत॑ आप- 

व्याजवछ गोश काइ्ण्याचा अवकाश, कीं 
आपण मोय्या आनंदान आमच्या साहा- 
य्याठा याल; परंतु आपल्या बोल्ण्यावरून 
आपंछ विचार अगदींच वेग दिसतात, ?” 

“४ अगदीच वेगछे दिसतात अस का 
म्हणतां £ माझया ।वेचारांग्रमाणच आपलेही 

विचार असावे; पण आपण यवनसेवा पत- 
करिली आहे, त्याला इलाज नाहीं. बाकी हें 
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आयबित आणखा! हा मगव दश यवनाच्या | 

ताब्यांत जावा, 

वाट नथ, 
“४ हाय; पण अशा तप्हेंने नंदवंशाचा 

उच्छेद करणाज्यांच्या हातीं ता असावा, अस 

तरी नंदवंशाच्या एकनिफ्ठ सवकाला कस 

वाटाबं ! ?. 

“ राक्षस हा जसा नंदवंेशाया सवक तसा 

तो मगधदेशाचाही सेवक आठदे. नंदवंधाचा 
उच्छेद झाला म्हणूत मगवाचाही 

करून ध्यात्रा अस त्याला वाटत नाई, 

४“ मलयकेतने मगवदेश जिंकला म्हणन 

त्या देशाचा उच्छेद झाला असे कां म्हणतां १ 

मयलकेतु तरी आयेच ना ? ?? 
८ आये खरा, पण तो यवनांच्या सेवेंत 

भूषण मानणारा आये आणि पन: यबनांच्या 
क्षत्रपाकडन साहाय्य घऊन मगव देश ।जिक- 

णार [| 

“ महणन काय मंगध 

ताब्यांत जाईशल काय ८ ”” 

 यांत काय संशय ४ जा शिकाराझा 

मदत करील तो त्याचा भाग घेतत्याखेरीज 

राहील काय ? सगक्याव शिक्रारीवर त्यान॑ 

झडप घातलो नाहों महणजे निभावल्ं समजा: 

पण सलक्षस सगझो शिकार मागितल्या- 

खेरीज राहणार नाहीं. अललिक्सुंद्रापासून 
त्याचा डोछा मगधावर आहे. मगध देश 
चेण्यापुरता तो मलयकेतूला जबछ करील: 
परंतु तें कार्य झाल्याबर त्याला दर फेंकून 
त्याच्याच उरावर बसणार नाहाँ कशावरून £ 

शाकलायना, आलेक्सुद्राला या देशांत रहा- 

यच नब्हतं, यामुछें त्यान॑ परवेतेश्वराचा परा- 
जय करून त्याला आपला मांडलिक म्हणून 

त्याच॑च राज्य त्याला दिल; पण हा सलक्षस 

इथेंच राहणार, त्याला स्वतः चक्रवार्त बन- 

'श्यायचों इग्छा आहे, त्याची महत्वाकंंक्षा जबर 

उ ५ 

दश यत्रनाच्या 

 अंदग॒प्त. 
गन 

असम आपल्याला संद्धा कभां ' 

/ सलुश्षसाला 

। 
| 
| 
। 

| 

[ प्रकरण 

आह, राजा धनानंद जर असा खुशाला रंगेली 

करणारा नसता, तर त्याच्याकडन या 

फऋरव्शंच पंचजनाच्या आगि 

कामस्मिराच्या पार घालवृन देकन जिकड़े 
तिकड़े मगधसामप्राज्य केले असतं, 

शाकायन त्यावर म्हणाला मग 

अजन तरी त॑ का शक्य नाहीं ? मलयकेतन॑ 

सलक्षसाच्या साहाय्यानं मगध देशार्च राज्य 

ध्यावं, आणि मग त्याच्यावरच उठन म्याल 

हांकन द्याव॑ 

तें ऐकून राक्षस मोक्यान हंसला व म्ह॒णतो 

* आपण मुद्राम परीक्षा पहाण्याकरितांच है 

असल प्रश्न विचारतां बाटत॑ मरा १? अहो 

जे। सलक्षस इतक्या निकराने सर्वे गोष्ठी 
घडबून आणायला पहाता आह, तो मग पवे- 
तश्राचन मलयकेतचे प्रपितामह आले तरी 

ऐकेल काय ? त्यान त्या दोघांचंही राज्या- 
: बेरून उच्चाटन केले नाहीं म्हणजे मो॑ काम 

निजता न लिन लनक न अमबलन जनता “न >ननत>ल-> - 
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झाले असं समजा, ”! 

 मला वाटत॑े, या आपल्या बादांत कांहींच 

अथ नाहीं, हा तिंतक/च सोडं, मला सध्यां 
एवं सांगा को, मल्यकेतु सद्धक्षसासमेत इथें 
आला, तर पृष्पपुरीतले छोक या चाण- 
क्याच्या व चंद्रगुप्ताच्या विरुद्ध उठून त्यांचा 
उच्छेद करायला उद्क्त होतील, अस करा- 
यला तुमची मदत होईलऊ की नाहीं ? ”” 

“ नाहीं होणार | हा राक्षस चाणक्य 
चंद्रगुप्त, भागरायण यांचा किताही विद्रेष करीत 
असला, तरी त्या म्लेच्छांच्या हातों मगध 
देश देण्याला तो कर्धी मदत करणार नाहीं. 
दोधांच्या आपआपसांतल्या भांडणांत तिसरा 
चोर शिरून दोधानाही त्यानं नागवावं हैं सर्व- 
था आनिष्ट, मी कांही करीन तर त्याच्या अगर्दी 

उलट करीन, माह्याकट्टन झाल्यास मी त्यांना 
मदतच करीन, नाहीं तर रवस्थ बसेन; पण 
न म्लेच्छाविपति पवतेश्वर किंतरा यवनक्षत्रप सद- 
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क्षस निकत्तर था दोषांच्या हातांत हा मगबदंश . शिक दता उपयागा नाहा, ता शेर । सजी कीं 

जाऊं देणार नाहीं, पन्दा या आपल्या आर्थ- | तिने समूछ वक्ष छेरलाच द्णून समजा, जा, ” 

जिब्हदेन मछझा आपल्या दशाशाबराघ करतास शाकलायन त॑ एकून आश्वयचकित झाला, 
जज न् ६४२० ४ कु, बन ५ 

का, म्हणून विचारू. नका, ज्या स्थान पराशून दे ग़््णसा कांहा बालुण्याच त्याला धघरय॑ 

आनां झ्या स्थानीं जा, या यवनांची ही कु्हाड : होइना, द्यणून थोडयाच वर्यांत आपल्या सोब- 
ए#% केंसभरसुर्दा या मगधघब्क्षाच्या धुध्यांत " यास बराबर ऊन त्त। पेथून नध्त गेला. 

प्रकरण ४० १ 

की चाणक्यानें हात टेंकले ! 

कीं उगीच एखादा शब्द बोललों आणि कदा- 

चित राक्षमानं ओब्यख्ल, म्हणजे काय राहिल ! 

शिवाय, राक्षस आपत्याविषययी संशय घेतो 

| को काय ही भीति मला क्षणोक्षणी अधिका- 
घिक वाटत हाती. राक्षस आपल्याकड़े केब्हां 

तरी संगययुक्त द्शनें पहातो आहे की काय, 
हैं पाहण्याकडे माल एकसारखं लक्ष होतं. 
मां आपत्या डोव्यांच्या कॉपस्यांतून त्याच्या- 
वर एकसारखी दर ठेबिली द्वोती, यामुद्े 
माझी पक्की खात्री झाली को, याला आपके 

सत्य. स्व्ठप समजलेलं नाहीं. मी कोणी 

तरगी शाकलायनाचाच सवक. त्याच्याबरोबर 
छदम्मवषरानं आलों आई अस त्याला वाटलं 
असलरूच; पण मां कोण हैं कांहों त्याला कब्लं 

नाहां खास ! कर्स समजणार £ राक्षस कांहीं 

आपत्यासारखा कार्टिलनातावैशारद नाहीं 
त्याला आपत्या सब प्रकारच्या कोटिल्याची 

| 

श न्यू णक्य आपल्या पर्ण- 

7 2330...... कीटकेत सिद्धाथकारशी , 

077 8 २७७ बोलत बराला होता 

22602 0 न सिद्धाथक नें त्यास नुः | 
//#% जरकफेक क्रतोच कांहीं तरी वि- | 

'शंष बातमी सांगितली होती आग ता एक 

त्यास थोडेंसें आश्चर्य वाटलें असाबं असें 

त्याच्या चर्येवरून दिसत हँतें. तो बराच वेछ 

| 

स्वस्थ बसला आणि नंतर एकदम म्हृणतीः--- 

«८ सिद्धाथका, संवाहकाच्या वेषान त॑ 

गेला होतास, हैं. राक्षसानं ओब्खल्ं ना 

अशी तझी खात्री आहे का १ 

“ अगदीं खातन्री ! अमास्यालातर्शी शंका 

च्रेण्याला कारण सांप नये म्हणून माँ त्याच्या 

घरांत शिरण्यापर्वाीच शाकलायनाडा अस सांग्रून 

उेविल होते कीं, मल्ण चंद्रगुप्तान आपत्याकर् । 

पाठविलं असं' अगदी वाल नकास, व्याप्रमाण 

शाकलायन कांदीं सद्धां वालला नाहीं. माँ तर 

अगदों मुखस्तभासारखा बसन त्या दाधाच 

बोलर्ण ऐकून परत हाता. मनांत ।विचार कला 

मुर्ीच माहिती नाहीं: अथोत तो शाकलाय-- 

नाथीं भाषण करण्यांत अगदी दय हाऊन 

गेला होता जन्नत 3 >नननगनगरफगएफगत0-गनरनतननन मनी लगन जम न निजाणण 
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क्षण दोन क्षणच चाणक्याचं त्याच्याकंडे लक्ष्य 

असेल नसऊ, शाकलायनाचं व राक्षस जें 

बोलण झालें, तें राक्षयाडा आपत्याबहल को - 
गत्याही प्रकारवा संशय न यऊनच झालें इतक 
खात्नीपूबक 
निराव्याच प्रकारचे विचार थरऊं छागले, मग 

सिद्धाथेकाच्या बोलण्याकडे त्याचें चित्त 

'राहि७ नाहीं, ते विचार चालतां चालतां 

शबर्टीं ग्रथपर्यत मजल आला, 
विचारांच्या भरांत चाणक्य एकदम उद्धृत 
उभा राहिला आणि जणूं काय राक्षस 
आपतल्यापुरें उना आहे अशाच रीतीनें 
मोठयानें हाणतो, “ शाबास, राक्षसा ! तुझ्या- 
सारख्यापुड माइ्या कोटिल्याचं कांहीं चाला 
यच्च नाहीं हीच गोश खरी., तुझ्या स्थितींत 

मी असतों, ज्या स्थितीछा मीं तुला आणन 
सोडलं आहिे त्या स्थितीला तूँ मल आणन 
सोडले अपक्षतंघर तर मीं जाऊन मलयकेत॒ला 

मिदकून मगधाव राज्य यवनांच्या ताब्यांत 
देण्याला कमी केलं नसते, काय वाटेल तें 

कहन माइया छह>कांच। समृ>6 नाश करून 

टाकल्याखेरीज मलछा चेनच पडर्छठ नसत॑. या | 
यवनांचा पृणे नाश व्द्वावा, त्यांना या आर्याव- 
'त।च्या-पंजजनाच्या-पार घाल्यून याव॑ हा 
माझा मुख्य हेतु; अःणि तो हेतु धरून मी | 
मगधांत जा असतां घनानंदान माझा अप- 
मान केल्य,ह्यगून जशी आधों त्याच्याच वंशव 
क्षावा समूल सशास्र उत्खात करण्याची प्रतिज्ञा ' 
केली आगि त॑ पार पाइ्ण्याकरितां कांहीं सुद्धां | 

- करायचं टेबल नाहीं; ब्राह्मण असतां वाटेल | 
तस॑ नुशंस्त कर्म कहन ती प्रतिज्ञा पार 

कैछा असता, मगध यवज॑च्या ताम्पांत 
जातो याच त्या वेढीं तरी निदान कहीं स॒द्धां 

समजल्यावराबर त्याच्या मनांत 

की त्या 

“चंद्रगुप्त. 
३/2०३/९०./”७ # १ जरीक #अ् ,८०७ #9 2/,+%, #७#/ १ च ०८१ ८ १७७००/%-१ी८७-५७ ७ /0७०८६८१३/५७७ ८५/१५/९७०७ ५८७७ हौ 5.८७ (७८१७० टीि .टीच # 2 के 2 थ./ट५ _#ज, /2 5 /7६ #ज 2५७ #पिए, आ अर धर थे रच, 

का 

मनांत आणरूं नखतं; परंतु, राक्षसा, तुझी 
नेदांच्याठिकाणी आणि मगधावर खरी भक्ति, 

त्या भक्तान तूं मला जिंऋलंस, कांही हरकत 

नाहीं, कुटिल युक्तीनं कांदीं जमत नाडीं, तर 
मी अता सरब्यपणान तुझयाकडे येईन आणि 
तुझा विनबन तू चद्गगुप्तावा सचिव होशील अर्स 

करोन, लाला सचियत्र पाहिज तो तश्याचसारखा 

एकानेष्ठ पादिजे, भागुरायणासारखा क्षणांत 
मन बदठणार सचिव काय उपयोगी १ 

चाणक्य हूं सब बोलत असतां सिद्धार्थक 
जबछच बसला आहे द द्रोखर तो विसरूनच 

गेला असवा. नाहीं तर अश्ा प्रकारें तो 
बोलता को नाहीं कोण जाणे | चाणक्याचें 
तें बोलणें ऐकून तो क्षपणक ककिंचित् स्तब्ध 
बसला; परंतु त्याच्या मनांत जें बोलाबयाचें 
आडें होतें तें बोलल्याखेरीज त्याला राहवेना, 
यामुछे तो चाणक्यास हाणतो, “ आयो, 
राक्षसालाच चंद्रगुप्तावा साचिव करुण्यांत 
एवंडा तुमचा काय बर॑ हेतु £ खर म्हदलं 
तर त्याच्यासारखा अंध साचिव कोणीच नाहीं. 
आपण एबढा थोरला प्रचंड व्यूह त्याच्या 

। डोन्र्यापुे स््वला, परंतु त्याला समजला नहीं. 

| 

| 

। 

आणखी हा साचिव्य करणार तें कस 

आपण एवढे नीत्तिनिंपण असतां चंद्रगुप्ताला 

दुमरा सांचिव पाहुन आणण्यानी आवश्यकता 

काय 2 मास्या रश्टीन तर राक्षसाइतका सावि- 

| व्याछा अयोग्य दुसरा माणूसच नाहीं, ” 
चाणक्य तो ऐपिद्वार्थकाचा प्रश्न ऐकून 

किंचवत् हंसला व त्यास अत्युत्तर करतो, 
“ सिद्धार्थका, तुझ्या कांहीं लक्षांत येत नाहीं, 
बाबा | अरे, मीं चंद्रगुप्ताछा राज्य |भव्यवून 

क् ' देग्याची आणि नंदांचा उत्खात करण्यादी 
पाडली, तक्षच कहन, शेत्रटीं नाइलाज ह्ाणून , 
यवनांचदी साहास्य घऊन मीं तुझा उत्शात | 

प्रतिज्ञा केडी होती, ती आता पुरी झाली. 
आतां तें राज्य चिरस्थायी होईपयेत का 
में त्याच्यापार्शी राह्मणार ? छे, छे, हा 
प्रतिज्ञा पुरा क्रण्यासासार्दी आ्राह्मणाऊ सवेयेव 
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अनुचित अज्ञों क्रित्येक ठृप्तेश इृत्य॑ केली 

त्यांच पाप घुऊकन जाण्याला हिमाचलाष्व्या 

कंदरांत बसून घनघोर तपश्चयों करीन, तरच 
कांहीं तें घुअऊन जाण्याची आशा; नाहीं तर 
पुनः $या भवपाशांत सांपट्टून पुनः पुनः 

अशीच 

झा इतक॑ अगदीं पुरे, सिद्धार्थकरा, तूंच 
पहा; माइया हातून काय पातके ग्हायचीं 

राहिडीं आदत ? राजहत्या झाली, बालद्वत्या 

झाली,' ख्त्रीदत्या झाली, असत्य आचरण, 

असत्य भाषण द्वीं तर किती झालीं, याचा 

नेम नाहीं ! हें असंच करीत राष्टून चंद्रगुप्ताचं 

साविव्य करण्याची माझी स॒र्ठीच इच्छा नाहीं 

शिवाय, बाबारे, राज्य मिव्यवून देश्पयत 
आपण केलेल्या राजाकड़न आपल्याला जो 
मान मित्ठतो, तो पढें टिकत नाहीं 

नृशस कत्यांबीं आपण त्याचं हित केले आणि 

पूृर्वांच्यांचा घात केला, तींच नृशंस कत्य॑ 
पुनः करून हा आपला आंणे आपल्या 

वशाचा घात कशावहून करणार नाहाँ, अस 
व्याय्या मनांत याद्रचंच, तेग्हां, असं मनांत 

येऊन त्यान॑ आपला द्वेष करण्याठा आरंभ कर- 
ण्यापत्राच आपण आपकलू इथून प्रयाण कराद॑ ते 

चांगर्ं, सिद्धाथंका, मी खरोंखर अगरदी 
निरिब्छ आहें, मठा तर एका कपदिकेची सुद्धां 

अपेक्षा नाहीं. माइया। अपमान परिमाजन 

करून घेण्यापुरती माझी अतिज्ञा हांती ती 
मीं पार पाडली, आता एूबढाच इच्छा 

आह की. मझया देखत या यवनांच पारि- 

पत्य व्वाव॑ आणि तें द्ोण्यावा आयताच प्रसंग 

आला आहि. राक्षसान दुही माजविण्याचा 

प्रयत्न केला नादीं, म्दणजे तें झालंच म्हणून 
समज., त्यांत शाक्षसाचा इतका जिश्वय 

असल्यावर आणखी काय पाहिजे १ सिद्धार्थका, 

राक्षतावी खरी भाके मगव देशावर आणि 

नंदराजांवर, ती चंद्रगुप्तात्या इठकार्णी ठंबता 
२९ 

चाणक्यानें हात टेंकले ! 
कि रह आचि /7१७/7५ 2? 7” /?* /७/००../०५० ५. 

न 

नृशंस छृत्यं करीत राहीन. छे. छे. 

- रेशप 

असे एकवार त्यानं आपल्या जिब्हेन॑ म्हटले, 
म्हणज मी सुटलों, तो यवनांना क्धीसुद्धां 
पुद्ध येऊं देणार नाहीं 

यावर सिद्धाथंक चाणक्यास मर्ध्येंच 
म्हणतोी,  इतका आपल्याला पश्चात्ताप 
होतो आहे, तर आपण भगवान् बुद्धाचाच 
मार्ग कां स्वीकारीत नाहीं १ भगव।न् वसुभूति 
आपल्याला मोउ्या आनंदान दीक्षा देऊन 

विहारांत ठेवतील, बंदमालेन त्यांच्यापासून 
दीक्षा पतली आणि ती आतां सुमतिकेच्या 
पाठीस लछागली आईे की, “ मास्याप्रमाणें 
तूँही जोंग षे, त्याखेरीज केलेल्या पातका- - 
पासून तुझी स॒ठका हाणार नाहीं, ” आपणही 
तस्र कराल, तर नृपकुलघाताला उयुक्त झालेले 

आपण सगढेच निर्वाणप्राप्ति केरन घेऊं, . 
भगवान वसुभूति आपल्याला एकदां असा 

उपदेश करणार आहेत, ” सिद्धा्थेकार्चे 
बोलणें ऐकून चाणक्य नुसता हंसला. 
बर दिलेल्या हकीकतीवरून शाकलायनाकडे 

जाऊन त्याला संवाहकाचा वेष देऊन र।क्षसाकडे 
घेऊन जाणारा संवाहक कोण हैं वाचकांच्या 

लक्ष्यांत आड असलच, शाकलायन मलयकेतू- 

कट्टन “ ध्षणपञ्मिका ” घऊन आला अहिे 

तब्हां तो साहइजिकच आपल्याला एखादा अंतः- 
कलह सांपडन आंतून कांहीं पोंखरून ठेवण्यास 

सांपडतें कीं काय ते पहाणार. तेब्हां त्याला 

तशाच तस््डेनें फसवावें असें अर्थोत्व चाण- 
क्यानें घधोरण बांघें, शिवाय परशजन्र 
मगधावर येऊं छागला, प्रत्यक्ष परवेतेश्वराला 

पक्डले आहे, तेन्हां त्याला सोडविण्यासा्ीं व 
व्याचा जो अपमान झाला त्याचें परिमाजेन 
करण्यासाटीं मलयकेतु यवनांचें साहाय्य घेऊन 
मगवावर आला, तर राक्षण आपला व 
चंद्रगुप्ताचा सूड उगविष्यासा्ं त्यांगा अनु- 
कूल होऊन मगध देश जिंकष्यांत साहाय्य 
देईल कों काय, हेंही चाणक्यास पहा|वयाचेंच 
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देते, तेन्हां अध्वश्रमामुकें दोन दिवस विश्रांति 

घेऊन मग मलयकेतुकडून आणलिला संदेश 

घेऊन येतों, असा शाकलायनाचा -निरोप 

य्रेतांच चाणक्यानें आपला पुढचा व्यूह रचला, 

सिद्धार्थकाला संवाहकाच्या वेषानें शाकला- 

यनाकडे 'पाठविलें व राक्षसाच्याबइल लोकांचें 

मत फिरत आअहि अर्से त्यास समजावृून 

केऊन राक्षसाक्े जाण्याविषयी वे त्याचें 

साहास्य मागण्याविषयी त्याजक्टून सुचविलें, 

शाकलायनानें स्याप्रमाणें केलें व त्याें आणि 

राक्षसाचें जें भाषण झालें तें ऐकून सिद्धाथकानें 

चाणक्याकड़े येऊन इत्थ॑भूत निवेदन &बलें. 

चाणक्यानें ती सर्व हकीकत ऐकली, तेब्हां 

त्यास फार समाधान वाटलें, राक्षसाची देश- 

निष्ठा आणि स्वामिनिष्ठा किती विलक्षण होती 

याची अद्रापि चाणक्यास कल्पना नब्हती. 

ती आता पृर्णपर्णे होऊन, “ काय वाटेल तो 

उपाय करायचा, कुटिलतेनें होत नाहीं तर 

सरलतेनें आपला इष्ट कार्यभाग साधू, पणे 

साधूंच साधुं आणि नंतर हिमाचलाच्या 

कंदरांत खुशाल तपश्चया करण्याठा जाऊं, '' 

असा त्यानें निश्चय केला. आतां सरलतेखेरीज 

दुसरा मागेच नव्हता, 

सिद्धार्थका्चें व चाणक्याचें भाषण झाल्या" 

नंत्र थोड्याच वेकांत चाणक्यानें सिद्धार्थ- 

कास निरोप दिला आणि आपण आपरें तप्त 

मस्तक शांत करण्याकरितां हिरण्वती नदीच्या 

तीरावर तो निघून गेला. जोंपर्यत एखादी 

गोष्ट करावी, करावी, ती झाली पाहिजे, असे 

बाटत असतें, तोपर्थत मनुष्याला किती तरी 

हुरूप असते ! ती एकदां आपल्या श्रयत्ननीं 

घडली, म्हणज ती जर चांगली नसलो, 

तींत जर कांहीं मनाला खाण्याजोगें असलें, 

तर तिच्यापासून नेहमों मनाला त्रास होत 

असतो, आपण केलें हें बरें नन्हे, असें आप- 

लेंच मन आपत्याला सांगूं लागतें. कांही 

चंद्रगुप्त. 
हा 

कारणानीं जरीं तेंच करणें त्या प्रसंगीं बरें 

होतें असें वाटलें, तरी त्याप'सून दोणारा 

संतोष अनुभवीत रहांवें असें वित्तास वादतः 

नाहीं, तो संतोष,तो आनंद, आपण अनुभवूं नये 

असें वाट लागतें, जे मनस्वी आहेत, त्यांची ही 

स्थिति होत नादीं असें नाहीं; परंतु ते ती 

बह दाखबीत नाहींत, आपल्याडा द्वोणारा 

पश्चात्ताप जगाच्या निदर्शनास आए नये 

अशाविषथीं त्यांचा नेहभी प्रयत्न असतो. 

हा प्रयत्न इतरांवे बाबतीत जरी सिद्धीस 

गेला, इतरांपासून आपत्या मनाची वस्तुस्थिति 

जरी त्यांना चोरून ठेबतां आढी, तरी आपल्या 

स्वतःच्या मनास होणारा पश्चत्ताप स्व॒तः- 

पासून कसा लपवून उबणारा १ जोंपयंत 

अशो मनस्वी माणसे दुसन््यांच्या संग्तीत 

असतात, तोंपर्थत तीं तो पश्चाताप दूर ठेवूँ 

शकतात; परतु नेहमींच त्यांस तो दूर ठेवतां 

थैतो असे नाहीं. एखादाना एखादा तरी 

प्रसंग असा येतो कीं, त्या बेढीं तो पश्चात्ताप 

किंवा ती अनुतप्त मनःस्थिति एकदम 

| बाहेर पहन दुसच्याच्या निदशनास येते. वर 

वर्णन केलेला प्रसंग यापकीच होता. चाण- 

क्यास अलीकडे आपण केलेल्या कृत्याँचा 

पश्चात्तापहोत असे, आपण जी हत्यें केलीं किंवा 

करविलीं तीं बरीं नन््हेत. आपला अपमान झाला 

म्हणून संतापून आपण नेदवेशाचा समूठ उच्छेद् 

क्रेला, त्यांत राजहत्त्या झाली, बालहत्त्या झाली 

आपणि शेवर्टी ख्रीध्याहदी झाली. ही गोश्ट त्या 

बहानिष्ठ व तपेनिष्ट ब्राह्मणाच्या मनास खरो- 

खर खाऊं लागलीं, चंद्रगुत्तात आपण गवढी- 

वाड्यांतून काढून आणून राज्यपदावर बस- 

बिलें व त्याच्या हातून आतां दिग्विजय 

करवून सर्व भारतवर्ष पादाक्रांत करावयाचें 

हा आपला हेतु; परंतु तो सफक होईपयत 

आपण येथेंच राहुन त्यावें कोतुक पहात 

बसणें त्यास बरें वाटेना. आपण जेथें एव्डा 
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थोरला नरभेघ घडबिला,तेथेंच आणखी कांहों 
काठ रहाणं हैं त्याला कर्सेंसेंच वार्टू लागलें 
क्षसावे गठयात हूँ सचिव्य वांधून मोकर्के 

व्हवे, अर्स व्यास वार्ट लागण्यास हूं एक 

मो> कारण हेतें, अर्से म्हृणण्यास सुदींच 
प्रत्यवाय नाहीं, सिद्धाथकाचें व चाण 
"क्याचें भाषण होइपर्यत चाणक्र्याचा पश्चा 
त्ताप कोणासहदी ककुन आडझा नव्हाता, परतु 

वर इदिलेल्या भाषणावे प्रमंगीं तो आक- 

स्मिकपणं बाहेर पड़न सिद्धार्थेकास कछला 
मनांत विचार अति झाले, आणि ते गाँव 

करूं छलागले, म्हणजे ते न पचलेल्या अन्ना- 

प्रमाणें एकदम ओकून बाहेर यावयाचेच 
आपण एकटे नाहीं, याचें भान न राहन चाण- 

क्यानें आपले सबे विचार ओकून टाकले आणि 
तेओकून टाकल्यावर मग आपण क्षीणवुद्धि होत 
चालरों अर्थ त्याला वाट लागून तर्से झाल्या- 
बदल वाईट वादूं छागलें, मनुष्याचें मन 
महणज एक चमत्कारिक शुतागुतीचें यैत्र 

आहिे. त्यांतर्ी कोणतीं चर्के केन्हां फिरूं 
लागतील, आणि काय घंटाछा करतील 

याचा नेमच नाहीं, असे सबे विचार मनांत 
श्रऊन आपण आतां येथें फार दिवस राह 
नये, असे चागक्याला आता आधिकाधिकच 

बाद लागलें 
हिरण्वतीच्या तीरीं या प्रकारचे विचार 

करीत तो बधवब वेझ बसला. राक्षसाकड़े 

जाऊन स्पष्ट पर्ण व्यास विन॑ति करून चंद्रगु- 
प्ताचा सचिव तूं हो, म्दणज़े नंदांचें राज्य 

आपणि मगधदेश हीं स्वतंत्र राहतील; नाहीं- 
पेक्षां काय प्रसंग ओढ्वेछ याचा नेम नाहीं, 
असें त्यास सांगावें, आपण मगध सोइन 

'दिमाचलांत गिरिकंदरीं तपश्चर्या करण्यास 
जाणार असेंद्दी सांगावें, असा त्याच्या मनांत 
विचार चालला होता, “ तुम्हां परकीयांना 
मी कोणत्याहाी प्रकारान साहाय्य करणार 

चाणक्यानें हात टेंकले / 
पका न प म क  भ  य या जय की मर की आर मील आम पर जन पक 

नाहीं, मगधदशांत यवनांचा पाय शिरकरवि- 
ण्याला मी मुींच कारण होणार नाहीं, ” 
असें राक्षसानें दिलेलें उत्तर ऐकून चाणक्याचे 
मनांत त्याव्याविषययी फारच आदर उत्पन्त 
झाला, परकीयाना एकबार आंत घेतलें म्हणजे 
त्यांना पुनः बाढ्वेर घालयून लावणें महाकठिण 
कम असतें. तें साध्य होणें जवंब्द जब अश- 

यंत्र, कोटिल्यान कदाचित तें साध्य होण्याचा 
संभव असती; परंतु कोटिल्य एक तर सब्रो- 
नाच साधगें अशक्य, आणि सप्रकाछ साधणें 
याहुन अशक्य. राक्षसानें इतकयां जोरानें 
शाकलछायनास नकार दिला, यांतच त्पाचा 
खरा मोठेपणा दिपून आला, त्याला कुटिल 
नीति ठाऊक नाहीं, त्याची नीति सरव्, यामु- 
ढेंच आपत्या कुटिलनीतीडा तो बछी पडला. 
तो दृइविश्वासानें गेठा, राजसचित्रानें अहो- 
रात्र जागरूकता ठेवावयाची ती त्यानें 
ठेत्रिडी नाहीं, आपल्या सर्भोवतालच्या व 
हाताखालच्या लोकांशी जितक्यथा सौम्यपर्णे 
वागावयार्च, तितकया सोम्यपणानें तो वागला 
नाहीं, एवडाच त्याचा दोष; परंतु हे दोष या 
नव्या अनुभवानें जातीऊ, जो मुख्य गुण 
पाहिजे-परम निष्ठा-रवामाच्या व स्वदेशाच्या 
ठिकाणीं परम निश्च-तो गुण त्याचे अंगी पूर्ण- 

पर्णे आहे. भागुरायणावे अँगी तो नाहीं. 
जसा भागुरायण आपल्या कुटिलनीतीच्या 
भाषणानी वदलला, तसा राक्षस बदलणारा 
नव्दे, तेव्हां राक्षसानेंच साचिव द्योण्याबहुल 

आपण यत्न केला पाहिजे, आपण तव्याच्या- 
जाऊं, त्याछा नानाप्रकारांनीं आब्वू 

आणि शेवर्टी त्याच्या तॉइन ' होय ” अर्से 
उत्तर घैऊं, तेव्द्वांच त्याच्या तेथून उठ , इतकी 

घम्क आपल्याला आहि. तो वश होऊन त्यानें 
व भागुरायणानें राज्यर्थाची धुरा स्क्धावर 
घेतली कीं, सवे व्यवस्थित झालें, चंद्रगुप्त 
तसा चांगला निपुण आहे. एकदां सुयंत्रित- 

हि. 
नम प्र्शा 

है 
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पणें राज्यरथ चाझूँ छागला कीं, तो दिग्वि- 
जय खचित करील, आपण तपश्चयेंला बसूं 

तथपर्यत त्याच्या दिग्विजयाचा जयजयकार 
ऐकं आला कीं आपकलें कार्य झालें, आपकें 
अवतारक्ृत्यच संपर्लें, असा अनेक प्रकारानीं 

: अंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

विचार करून चाणक्य आपल्या पर्णकुटिकेत 
गला. नंतर त्थून चंद्रगुप्ताच्या प्रासादांत 
गेला, तेथें दाघांचें बराच वेव्ठ बोलणें होऊन 
चाणक्य एका 'शेष्याछा वरोबर घऊन शाक्ष- 

साच्या मंद्रिकडे गेला. 

प्रकरण ४९ वें. 
'#+च७ााभडा 

राक्षस व चाणक्य. 

रा क्षत आपल्या घरों 
0 कई! संचित बसला द्वोता 

पक शीश शचााक आपली इतकी अन- 
९: लि 2+>7- बाई 

६, के हल प 

| पर कर एक वेस्था कशामद/ें झाली 

याचा विचार नेहर्माप्रमाणें त्याच्या मनांत 
चालला द्ोता. आपण इतके अंध कसे झालें ४ 
आपण पाटलिपुत्रांत हयात असतां, अशा 
प्रंकारानें एकाएकीं एवडा थोरछा भयंकर 
प्राणनाश, राजकुलाचा प्राणनाश करण्याचा 
व्यूह आपल्या नक्ठत आपतल्या छाकांना 
फोट्टन घडबून आणणारा पुरुष काय बुद्धीचा 
असावा ! आणि त्याच्या मानानें आपण किती 
दुबेढल, असा विचार राहून राहुन राक्षसाच्या 
मनांत येत द्वेता, ज्या दिवशीं राजा धनानंद् 
मुरादेवीच्या मंदिरांत गेल। त्याच दिवशीं 
न॑दकुव्ा वें नश्त्ये ओढवल्ले, कुमार सुमाल्यास 
यौवराज्या भित्रेक झाला, त्या दिवर्शी सर्वांबरोबर 
त्या दुष्ट मुरेला बंधमुक्त केलें, ह्वीच मूक 
मोठी थोरली चक झाली; परंतु त्याच्या ह्वातीं 
काय द्वोंतिं, कीं जें केलें असतां ती चुकी त्यास 

टाव्रत। आली असती १ ती मुरा असा कांहीं 

| प्रकार करण्याला उयुक्त होईल हें कोणाच्या 
स्वप्रींदी नव्दतें, असो; झालें तें झालें; परंतु 
आतां पुढें काय ? आज इतकीं वर्ष ज्या 
यवनांना आणि म्लेच्छांना दूर ठेविलें, ज्यांचा 
पाय मगध देशांत शिरकूं दिला नाहोीं, त्यांना 
आता ह्वी आयतीच संधि मिन्णार काय १ 
परवेतेश्वराला खोटीं लबाडीचों पत्नें लिहून तो 
थेडे लाक बरोबर घेऊन येईल अशा तम्हन 
फसबून त्याला पक्रडणें निशा, आणि आप- 
ल्या बापास अर्से विश्वासधाताने नेलें, तव्द्दां 
दया नेणाराचें पुरें पारिपत्य करण्यासाठीं उता- 
वीछ् झालेला मलयकेतु सदुक्षस निकत्तराच्या 

साहाय्यानें मगधावर सवारी करण्णत आला 
असतां त्याला परत पव्य्यून लाव्णे निराब्ट 

आज मगधांत तें करण्याला सैन्य नाहीं असे 
नाहीं, सैन्य दवें तितके आहे; परंतु एकव्या 
भागरायणाच्या हातून सध्याच्या चमला।रक 

स्थितीत नीट व्यवस्था द्ोईल की नाही या- 
चीच शंका आहे. राक्षसाच्या ह्वार्ती जतां 
कांद्दी सत्ता नव्हती, यवत उपहन किंवा 
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असें पाहतांच राक्षसान पुनः त्याचें अमिवंक्न 
क्रउन नम्रपण्णें म्हटलें, “ ब्राह्मणण्रेष्ठा, आपली 
कीोणती सेवा मीं केल्यानं आपला संतोष 
होणार अहे ! कोणत्या कार्यासा्ीं या राक्ष- 
साच्या घरीं आपण पदरज टाकिले १ ?? 

ते ऐकून ब्राह्मण एकदम म्हणतो, “ अमा- 
त्यश्रेष्ठा, ... ,.. रा 

परंतु राक्षसानें त्यास मध्येंच थांबबून 
म्हटल,  बह्मन, मी आता अमात्य नाहीँ 

शेवार खरइन याकावें व्याप्रमाणें त्याठा चाण 
क्यनें राज्यज्यवस्थंतून काटून टाऋलें होतें 
परंतु मगधावर संकट येणार हा विचार पुढ़ें | 
उभा राहतांच त्यायें अत'करण तिछतिद 

 हुट हौगलें, काय करावें हैं तें त्याला सुचेना । 
चंद्रगप्ताला मगधाचा राजा मान्य करून त्याला 
साहाय्य करावें हें तर त्याच्या मनांतही येईना 
यवनांच्या साह[य्यानें मगब जिंकूं पाहणान्या 

मलयक़ेतूला साद्ाध्य करणे म्हणजे आपल्या | 

द्वातानें यवनांच्या जाभाडांत मगधदेश देणें | या पुष्पपरीत गेल्या कांहीं दिवसांत काय 
द्वोय, तें तर कालत्रयों द्वोणें नाहीं. अशा हाहाकार झाला, तो अ'पल्या कानीं आलाच 
स्थिर्तत स्वस्थ बसणैच काय तें व्याच्या हातीं असेल, तेव्हां आतां मला अमात्य कां 

नानाविध विचार त्याच्या मनांत चालले | म्हणतां १ ? 
होते; परंतु त्याच्यासारख्यास स्वस्थ बसण्याचा “४ कां बर॑ ? तो हाह्कार झाला, म्हणून 
विचार कसा रुवणा( १ तो अत्यंत अस्वस्थ- | तुझया अमात्यलवाला काय बाघ आला? तूं 
चित्त असा बसला होता. इतक्यांत कोणी । पुष्पपुरीच्या सिंहासनाचा अभात्य. शिवाय 
आपतल्या भेटीस आले अहेत अशी | अमात्य या पदवीला जी योग्यता लागते ती 
वर्दी प्रतीद्वारीनें आणून पोंचविली, कोण | तुझ्या अंगीं कायमच आहे, तर तूं अमात्य 
अह्दि ? अत्षा प्रश्न विचारतां, कोणी ब्राह्मण | का नाहींस ! निदान मला तरी त॑ अमात्यच 
व त्याजबरोबर एक बढु, अरे उत्तर आलें. | आहेस, आणखी मी तुला अमात्यच म्हण- 
राक्षसानें क्षणमात्र विचार केला. कोण ब्राह्मण | णार ! ?? 
असावा याबहल त्यावा तके चालेना. कोणी | इतकें बोलन ब्राह्मण किंचित् थांबला, 
अतिथि अभ्यागत असेल असे वाहन त्यानें | अगदीं अस्खलित व आज्ञा करण्यालाच 
व्यास आंत आणण्याची आज्ञा केली, प्रती- | जिचा नेहमीं उपयोग होत असावा अजञा 
द्वारीनें ब्रह्मणास आंत आपून पोचविलें, राक्ष- | प्रकारवी ती वाणी कानीं पडतांच राक्षस 
सानें उत्थापन देऊन ब्राह्षणास एक उच्चासन | किंचितू स्तब्ध झाला. ब्राह्मण पुढें म्हणतोः- 
दाखविलें, त्यावर ब्राह्मणाच्या शिष्यानें त्याचें “ अमात्यश्रेष्ठ, मी कुटिल अशी माझी 
हरिणाजिन आंधरलें, ब्राह्मण बसछा, त्यानें | ख्याति आहे. लोक मला “ कोरिल्य ? 
शिष्यास बाद्देरवे बाजूस उ्मेंराहण्याची खण | नांवानं॑ संबोधूं लागल्याचंहीं माइया कानीं 
केली. शिष्य गेला, ब्राह्मण अत्यंत तेजस्वी | आलं आहिे, जें कुटिलतेनंच साध्य, तें कुटि- 
द्सिला, चाणक्याचें स्वरूपवर्णन राक्षसानें | लतेनं साधायच, जें सरव्पणान॑ साधिल तें 
ऐकिलें होतें, यामुछें तो तर हा नब्हे,, असा | सरव्यपणान साथायच, हो , माझी नीति. 
अश्व॑ क्षणमात्र त्याच्या मनांत आला; परंतु | तुला आपल्या बाज़ूला वव्वायला सरब्वपणा 

चाणक्य आपल्याकड़े कशाला येणार ! असे | खेरीज दुसरं साधन नाहीं. हें मगधाच॑ राज्य 
मनांत येऊन तो विचार त्यानें म़नांतून तेन्द्दांच | तुझ्यावांचून चालायच॑ नाहीं, त्याच्या धुरेला 
कादून लाविला, ब्राह्णण आसनावर बसला । तुझश्याचसारखा पुरुषपुंगव पाहिजे, हैं जाणून 
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मी सरब्वपणान तुझ्याशीं बोलायछा आला | तोंडावर सांगष्यासाटींच तूं माइया मांदिरांत 
आहें, ? आलास काय | ठीक ठीक; पण माशझीः 

नोलणारा माणूस कोण याबदल आतां | अंधता इतक्या सुस्पष्टपणानं अनुभवास आलडी 
राक्षसाला शंका राहिली नाहीं, ती खान्नी | असून, मछा अंत&करणपूर्वक पुनः अमा- 
हतांच तडाक्यासरसें उदून उभें राहावे आणि | त्यत्व यायला तूं येशीक, अस मानण्या.इंतका 
यास घालवून दार्व; राजकुलाचा व आपला | अघ मी नाई. तूं कां आला अह्देस तें मी 
सवेस्वी नाश करणारा माणूस आपकल्यापुरें | समजतों, माया डाब्यांत कोणकोंणत्यां. 
आला असतां त्याच्याशीं एक शब्द बोलूं नये, । प्रकारांनीं घूछ टाकून मला तूं अंध केलंस, ते 
त्याला तसा परतवावा असा त्याचा पहिला । आपल्या तोंडानं सांगून मला फजित करुण्या- 

विचार; पर॑तु आपल्या येथें आलेल्या अभ्या- करितां आला अद्विस, बरोबर आहे, मींच, 
गताला अशा प्रकारें वागविणें बरें नन्हे, असें | ज़र तसा आपला फजितवाडा करून घेतलय 
लागर्लींच त्याच्या दाक्षिण्यपूणें मनाला वाहन | आहे, तर तूं तरी त्याच माइ्या तोॉडावर 

तो कांहींच न बोलतां त्या ब्राह्मगाकडे पहात | वर्णन करन मंला लाजवायला कां येणार 
राहिला. नाहींस १ पण चाणक्या, तूं आपल्या तोंडानं 

आपतल्या पहिल्या बोलण्याचा परिणाम वर | म्राइ्या अंबपणा्च वर्णन करूत मला छाज- 

झाला अरसे पाहन तो ब्राह्मण पुरढें म्हृणतो, | प्यान॑ तुला जें समाधान द्वो 
“ अमात्यभ्रेष्ठ, तुझ्याजवछ सरवूपणा, तर | त्याच्यापेक्षां मीच आपल्या तोंडा्न तें वर्णन 
मीही अगदी सरछूपणानंच बोलायछा आलों करतों, म्हणजे त्याच्याह्वपेक्षां तुला अधिक 

आहें, नंदांनीं माझा अपमान केला, म्हणून मीं समाधान हे।ईलछ, ऐक. मुरादेवीच्या मद्दालांत 
त्यांचा समूछ उत्खात केला. त्यांच्या ठिकाणी | जिला मी आपली हेर बनवायला गेलें, 
तुझी परमनिष्ठा; परंतु आता तूँ आपली ती | तिडाच तूं माइया मंदिरांत आपली हर बन- 
सवे निष्ठा चंद्रगुप्तातठा अपग कर, तो तिच॑ | विलीस, तिच्याचकट्टन माझा हिरप्यगुप्त-- 
खरोखर उत्तम चीज करील...... ... नव्हे माझा एक डोब्यच---फोडलास, आणखा 

ब्राह्मणाचें तें भाषण ऐकून राक्षसाने 
कपाछाला आंठ्या घातल्या. हा ब्राह्मण कोण 

याबदूल त्याला शंका राहिली नव्हतीच, तो 
एकदम त्याला म्हणाला, “ काय, राजवं- । 

शाचा घात करून त्या व्याधपुत्राला राज्यावर 
वसविणारा चाणक्य तोच तूं ? अथवा माझया 
घरीं यऊन इतक्या उद्धतपणाने माझया 

असं बोलण्याच॑ धाश्य करणारा दुसरा कोण 
असणार ? नेहमीँ: कुटिलतेनं वागणास्या साण- 
सान॑ असं्गीं सरलतेचा आब घालण्ण हा एक “ तूं चंद्रगुप्तावा अमात्य होऊन राज्य- 
कुटिल नौीतचाच प्रकार होय, माया सरबत्- शकट आपल्या स्वाधीन करून ध्यावास आणि' 

पणाची एवढी प्रशैसा कां करतोस १ माइ्या | मगधदेशाची पूर्वीप्रमाणें किंबहुना अधिक 
अंधपणाचों फर्क मला मि्छालीं हैं मास््या | व्यवस्था करावीस म्ंहणून ! ” 

त्याच्याचकडून. .. . . . 

राक्षम आणखीही असेंच बोलणार, तो 
चाणक्यानें त्यास मर्ध्येंच थांबबून म्हटलें, 
“& अमात्या, या सवे गोशींचा उच्चार करुून वि- 
नाकारण आपल्याला कां उद्बेग करून घतोस 

मी खरोखर यासाठी आलेों नाह्ी, 

“ तर मंग कशासाठीं आपण एवंढे श्रम 

चेतले १ ?? 
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“ तर मग जी गोष्ट कालनर्यीही घडा- 

यचो 

आला ; ?” 

“ कां बर॑ ? कालत्रयीं ही गोष्ट कां घडा- | 

| 

| 
| 

यची नहीं ! ” 
“ राक्षसौच्या दिरिण्यगुप्ताला 

गोष्टी अग॒दीं भिन्न आहित. “! 
“तें मी जाणुन आहें; पण मगधाच 

राज्य यवनांच्या हातीं जाऊं नये अस आप- : 

ल्याला वाटत आहे. आणि यवन तर सवारी | 

करायला सिद्ध झाले आहेत, ” 

४ इल्डीं ज्यांच्या ह्वातांत तें आद्दे, ते त्याची 
काकजी घेण्याला चांगले समर्थ अद्वित, ? 

“ ते समर्थ अहित कीं नाहींत तें राह; 
पण तुझया साद्यास्याची त्यांना अपेक्षा आदे. 
म्हणूनच मी तुझ्णकडे आलों आईं, ” 

“ जनंदांखरीज कोणाचीही सेवा करायची 
नाहीं, अशी माश्ञी प्रतिज्ञा आह, 

“ मगध॑ंदेशाची-पाटलिपुत्राचीद्दी नाहीं 
सेवा करणार १ ”” 

“ कदाचितू नाहीं करणार ! यवनांन 
मिलन | त्शाचा काय नेम ? ”” 

“ती गो आपल्या द्वातुन कालत्रयीं 
होणार नाहीं, अशी आमची खात्री झाली 

आहिे. तेन्हां आपत्या अशा बोलण्यान॑ कोण 
फसेल १ ”” 

“दही आपली एवंढी खात्री कशामुक्ठे 

झाली ! भोठंच कारण असल पाहिजे.?” 
“ कारण 2 आपलरूु स्वतःवंच भाषण 

आणखी दुसरं कारण काय पाहिजे १ ”” 
४ माझ स्वतृःचं भाषण १ मी कंधों 

कोणाजवबंछ बोलायला गेलों ? 

“ शाकलायनाजवछ, ” 
“ काय १ शाकलायनाजवछ मुझ काय 

/ 
*ैँ 

नाहीं, तीच घडविण्यासाठीं आपण 

फोडण्ण | 

आंगणि राक्षसाला स्वतःछा फोडर्ण या दोन | 

| 
, यला वब्द 
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आपल्याकडे येऊन ट्यान॑ मार्झ व त्याच 

झालेले बोलणद्दी आपत्याल्ा सांगितर्ल ? ?? 
“ तोच कशाला सांगायला हवा ? ” 

“ तर मग आपऊे हेर माइ्या अंतरंगा- 

। पर्यत आहित म्हणायचे ! आता विश्वास तरी 
कोणाचा घरावा | माश्या भोॉवेतालूचे सगढे 

फितर झाले अं ? वा |! चाणक्या, तुझी खरी 

खरी करामत्त यांत शंका नाहीं | ? 

“ तुझया घरचा कोशी नाहीं.  उगीच 
कीणाचा संशय घरू नके. शाकलानाच्या 
बरोबर आडिलछा संवाहक माइयाच्र माणसां- 
पक्की होता. त्यानं सर्व मला सांगितर्लं, आता 
पुढें काय करण असेल तें कर, ”' 

तें एकल्याबरोबर राक्षस अगदींच स्तब्ध 
झाला, शाकलायनाच्या बरोबर असलेला 
संवा णकक्याचाच हेर होता, आणि हैं 
शाकछायनाला समजर्ऊ नाहीं | बाहवा |! 

वाहवा |! या चाणक्यानें आपले ढेर पाठ- 
विष्याची आता कमाल केली, अशा तरंइचे 
उद्बार राक्षसानें आपल्या मनांतत्या मनांत 

काठले, नंतर मोठ्यानें चाणक्यास म्दृणतो:- 

“ शाकलायनाठाही फसविष्यासाठींच मीं 

तरस म्हटर्ल नाहीं म्दणन कशावरून १ ”” 

_नाहे म्हणुन, आपस्या प्रश्नाला दुसर॑ उत्तर 
काय : तें करसंही असो; परंतु अमाध्यश्रेष्ठा 
तूं आतां झाल तें सव विसरून चंद्रगुप्ता् 

साचिव्य खीकार, न॑दांच्या वेणीं जो तुझा 
अधिकार होता, त्यांत आणि तुझ्या आतांच्या 

अधिकारांत कांद्वीसुद्धां फरक होणार नाहीं. 
कुटिलनीति सदासवंदा उप4रागी पडले असे 
नाहदी, तझ्याविषयीं लोकमत कलुषित झा. 

अद्टि तें तेन्दांच नीट द्वाइठ, ते नीठ कर - 
लागायचा नाहीं, तुझा ठाऊकच 

आहे कीं, लोकमत आणि गइरिकान्याय हैं 

बोलण्ण झालूं, तें त्यान॑ तुम्हाल सांगितरं १ | कोणालाही वैषम्य नाहीं. माझ्मा राग नंदांवर« 
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माह्या अपमानाच परिमाजन करून चेण्याला 
त्यांच्या वैशाचा उत्खात मझा करायचा 
होता तो मीं केला, आतां मला या राज्याशीं 
कांहीं क्तेन्य नाहीं, आपल्या हाती तें घेतलं 
असं तूं म्हणालास, की मी हिमाचलाच्या 
कोणत्या तरी कंदरांत गेलोंच म८णून समज. 
मात्र माझी आणखी एक इच्छा आहे. ती द्वी 
कीं, या यवनांना गांधाराच्या पलीकड हांकून 
दे. चंद्रगुप्त चांगला झूर आहे. त्याला तुझ 
साहाय्य अम्ल, कीं तें साथ्य झालंच म्दृणुन 
समज, तूं तक्षशिलेंत त्यांच्या अंमरूखाल' 
कधी नन्हतास, नाहीं तर तुला त्याचा 

गरीबगुरीब छोकांवर कसा जुलृम द्वोतो आदे 
हैं तेब्दांच समजून आड असत...... हा 

चाणक्य शेवर्टी शवर्टीं त्या च्यार्शी अशा सल- 

गीनें व कछकर्ढ ने बोदूं छागला कीं, जपूँ 
काय राक्षसाें चंद्रगुप्ताचं साचिब्य पतकरिलेंच, 
परंतु राक्षस त्याला मध्येंच म्दणाला, 
४“ चाणक्या, भाइया स्वार्मीच्या कुलाचा घात 

करणारांशी वस्तुतः मी एक शब्दासुद्धां बोल 
नये. तो इतका वेब्थ मी बोललों याबदरूच 
मला पश्चात्ताप होता आह. जोंपर्यत तुम्ही 
यवनांपाून मगधाच संरक्षण करीत आहां, 

तं।पर्यत मी कांहीं तुमच्या आड येणार नाहीं, 
तुम्दांला कोणत्याही तन्इव विप्न करणार नाहीं, 
एवढ तुम्ही खास समजा, तुहाला मी सचिव 
व्हावयाला पाहिजे असं वाटत॑ तें एवक्याच. 

करिता की नाही ? मी यवनांशीं संगनमत 
करून तुमचा पाडात करणार नाहीं, किंवा 
इकडला घरमेदेषणा करणार नाहीं, आधों 
आता माश्या द्वातांत काहीं नाहींच हामणा. 

तेब्द्दां माझ हें आश्वासन म्हणजे उगीच आहे; 
पण तुम्ददी तीनतीनदां म्द्ृणतां म्हणून मी तें 
देतों.बाकी माझ्ी काय आदे आता किप्रत ?? 

६९ अमात्या, असं ह्ाणूं नकोस. मां तुला 
फसवलं, आणि तूं आपल्या अधिक विश्वस्त- 

चंद्रगुप्त. [ प्रकरण 

पणानं॑ फसलास, म्दणूनमी तुझी किंमत 
जाणत नाहीं, असं समजू नकोस. तुझी खरीं 
योग्यता मी जाणतें म्हगूनच मां तुला एकदां 
भागुर।यणाकट्ून घिनवून पाहिझं, मग चंदन- 
दासाला खोटंच मारायला कांढून.«तेकट्टन 
मित्रस्नेद्य मु८ त्याच्या जिव्रासर्डी म्हणून दूँ 
वककलास तर पढाव॑, म्दणून तो यत्न करून 
पाहिला, त्याचाद्दी उपयोग द्वोत नाह्दीं, असं 
पाहिल तेव्हां तुश्षा विचार शब्रूला «मिल्क 
असा अहे की काय, हैं पाहण्यासाठी सिद्धा- 
थेकाला संवाहकाचा वेष देऊन त्याच्याकडून 
दाकलायनाछा फसवन तो तुझ्याकडे येईल 

असे करून तिकट्नन त्याह्दी बाबतींत तुझी 
परीक्षा पाहिली;, आणिे मगधाविषयीं प्रीति 
व यवनांचा द्वेष तुझ्या ठिकाणीं पूर्णपर्णे वास 
करीत आह्वेत असं जाणून मी स्वतः तुला 
विनंति करायला आलों. यावरून तुझ्या 
सद्दाय्याची योग्यता आम्दी खरोखर किती 
समजतों हैं पहा, मग काय ? माइ्या विन॑ती- 
प्रमाणें चंद्रगुप्ताच॑ सायिव्य स्वीकारणारना १ ?? 

“ चाणक्या, मी एकवार सांगितर्ल कीं, 
हा राक्षस नंदांखरीज कोणाचीही सवा करणार 
नाहीं, मग आपण कां मला आग्रढ करितां १ 

माइया ग्रतिक्लेपेक्षां दुसरं मला कांदींदी प्रिय 
नाहीं, 

“ ही तरी प्रतिज्ञा दृढ़ धरून बसणारना £ 
कोणी नंद सिंद्दासनावर बसला तर त्याच॑ 
साचिन्य तरी तू पतकरशीलना १ ?” 

“ >तिज्ञां अगदीं दृद. कोणी जरी नंद 
सांप़ड़लका तरी त्याची सेवा ॥ करीब- 
च/गक्या, तूं कुटिल - नीतींत निपुण; पण 
म॑». तुझ्या कोटिल्याची यहत्किचित् भीति 
न घरतां सांगतों की, मला नंदवंशाचा लद्वा- 
नसा अंकुर जरी कुठें दिसला, तरी मी काया- 
वाचामनार्श: त्याच॑ संरक्षण करीन, त्वाच्या- 
साठीं हरप्रयत्व करीन, आणि तुझ्येा चद्र- 
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शुप्ताचा उच्छद कहन या सिंहांसनावर त्याला 
बसवून मग त्याचं साचिव्य करीन, ?? 

राक्षस भाषण ऐकून चाणक्य हंसला. 
तें पाहून राक्षसास किंचितू वाईट बाटलें व तो 

एकदम : किन्ध्र म्दणतो, “ चाणक्या, ते 
खुशाल इंसें."भ्ली| बोलतों या गोशी तुला 
अगदों अशक्य वादून तूं इंसतो अहिस ... ...”” 

“ छे, छे, छे, ” चाणक्य त्याजवर राक्ष- 
सास म्हंणाला, “ तू म्दृणतोस त्या गोष्टी 
सवथैव शकय अद्वित म्दणून मी हंसतों 
आहें; अशक्य आद्वित असे वादून नाहीं 
इंसत, 

४ हें भाषण म्हणजे तरी माझा परि- 
द्वासच नव्दे काय ? कारण, आज या घटकेला 
माझ बोलणं निव्वठ शशशूंगाचं धनुष्य धारण 
करणारा व आकाशपुष्पाचा तुरा करून हिंडणा- 

रा वंध्यापुत्र भेटला म्हटल्याप्रमाणेंच अशक्य 
आहे, हें माझ॑मलाच दिसत॑ आदे, मग 
सुम्दांला दिसेल यांत नव काय $ ” 

“ पण आम्द्वांला तें तस॑ दिसत. नाहीं 
म्हणते, पाहिजे तर कसं तें सिद्ध करून 

देतों, ?” 
तें ऐकून राक्षस खिन्नवदन द्वोऊन चाणक्या- 

कड़े नुसता पहात राहिला, तेब्द्ां चाणक्य 
त्यास म्हणतो, “अमात्या, आता एकच 
गोष्ट मी आपल्याला विचारतों, नंदवंशबृक्षाचा 

अंकुर जर दिसला, तर त्याचार्र पक्ष धरून 
त्याला या सिंहासनावर बसवबून त्यार्च स.चिव्य 
पतकरायच॑, हा तरी आपला निश्चय ॥ कायम 
काय ? या निश्चयांत बिलकूल अंतर ९५डणार 
नाहीना 

“४ नाहीं, नाहों. नाहीं. त्रिवार नहीं 

म्हणून . सांगतों, काय करतां पुढें #?” 
“ काय करणार ! नंदाचा अंकुर [- 

पुर्दे आणून उभा करून, चंद्रगुप्तावा स्वोकार 
करोत नादास तर यात्रा तर कर अस॑ 

सांगतों, दुसरे काय ? पण त्याच्या आधर्षी हें 
पद्दा,, काय आदे ? रक्षाबंधन ना १ ?? 

राक्षस त रक्षावंवन पाहून एकदम चपा- 

पला व म्हणाला, “ द्वोय. द्वें रक्षाबंधन 

नंदांच्या घरांतलंच आहे. हें सिंहासनावर 
असगान्या राजाला पढ्ठिला पुत्र द्वेतांच 

त्याच्या मणिबंधावर बांधण्याची चाल आहे, 
बरं पण या रक्षाबंधनावं काय ? ”' 

चाणक्य म्हणाला, “ आतां सांगतें. शार- 
द्रता, आंत ये पाहूँ, ”” चाणक्याचा शिष्य 
शारद्वत बाहेर उभा होता तो आंत आला. 
त्यास चाणक्यानें राक्षसापुढ़ें उभें केलें आणि 
उजवा हात पसरावयास सांगून म्दटलें, 
/ राक्षसा, द्वा पद्दा, या मुलाच्या दह्वाता- 

वर्ल' 7 चिन्ह पद्दा, तुला सामुद्विक चिन्ह 
चांग्ली समजतात म्हणून दाखवितों, दीं 
सवे चिन्ह चक्रवर्तित्वाचीं ऑहतना १ ?” 

“ होय, आहेत | ” इतर्के बोलून राक्षस 
अगदी गेंधकून गेला. पुढें काय होणार हें 
व्यास कव्ना, 

“ राक्षसा, तूँच विचार कर. जो खरा 
राजबीज नब्दहे; त्याच्या द्वातावर अशों चिन्दई 
असूं शकरताल काय १ नसणारच [ ” 

राक्षस कांदी बेलला नाहीं. 

तेब्द्ां चाणक्य पुर्ढे म्दणतो, “ राक्षसा, 
आतां कां प्रतिक्षेप्रमाणें करीत नादह्दीस ! हा 
तुस््यापुें उभा कलेला मुलगा नंदवंशाचा 
अंकुर आदि, त्याच्या जन्मकालीं याच्या 
मणिबंधावर रक्षाबंधन बांघ3 द्वोते. या 
प्रह उत्कृष्ट असून एका अनिष्ट ग्रह्मच्या दशे- 
मुछें याला जन्माचीं पद्विलीं बारा वर्ष दारि- 
द्यांत काढावीं छागलीं, य।ची आईं व्याघ- 
राजाची कन्या, भागुरायणाने व्याधरा- 
जाला जिंकून राजा धनानंदाल्य ती अपेण 

केली. घनानंदान॑ तिच्याशी गांधवेविवाह 
केला. त्यापासून हा पुत्र झाला. ग्रददशेमुक्ें तू 
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त्याच्या जन्माविषयीं संशय घेऊन त्याठा अर- 
प्यांत नेजन मारुन टकायला सांगितलंस,परंतु 
त्याला पुढें चक्रवार्तित्य देणान्या ग्रहांच्या चलाने 
त्या मारेकन्यांच्या अंतःकरणांत दया उपजून 

।च प्राण वाँचला, त्यांनीं. याला हिमाच- 

लाच्या एका पठारावर से|डलं, तो कमघम्म- 
सैयेगाने एका गवब्व्याला सांपडला, गवद्य्यान 
त्याला बारा तेरा वर्ष पाछल्यावर तो माधया 
टर्शस पडला, तब्हां त्याचीं राजचिन्द पाहून 

अय कुमाराला योग्य अर्थ शिक्षण देण्या- 
कारि मां त्या गवव्य्यापासून व्याला मागून 
घेतलं, तो आतां माइधचजवछ असतो. 
याचा तरी तू आतां आपसल्या प्रतिज्ञेप्रमाणें 

स्वीकार कर, इ 
राक्षस तें सब ऐकून अगदीं गोंधदून 

गेला, त्याला हैं सारें काय आहे हें कांहाँच 
समजेना. तो अगदी स्तव्य वसला तेदव्हां 
चाणक्य पुनः प्याछा म्हणतो, “ अमात्या, 
आता कां बोलत नाहौंस ? मीं सांग्रितरू हैं 
तुला खो् वाटत॑ काय ? कीं हैं सव खरं वाटतं, 
परंतु प्रतिज्ञा मांग ध्यावीशी वाटते १ ?” 

“ चाणक्या, या मुलार्ची चिन्ह॑ तर 
सगछींच राजचिन्द दिसतात, दवा चक्रवार्ति 
दोइंठ अशा रेषाही आद्वित, रक्षाबंधन नंदां- 
चंच खर, परतु त्या....... पर 

“ आता परतु काय १ !! 

हा घनानदाचा मुलगा कशावरून ? तो 
वनांत मारण्यासायीं पायविलेला मुख्मा हा 
कशावरून ? ? 

४४ ० ज्यानं बारा वर्ष याचे॑ संगोपन केले 

_ अंद्रग॒प्त, [ प्रकरण ४१ वें,] 

तो गवढी आहे, आज पाटलिपुत्रांत आहे 
पाहिजे तर त्याछा बोलावतों; पण प्रतिज्ञे- 

0000, थै०ह०#॥॥७०शी० 

 ग्रमाण आतां याचा स्वीकोर करण्याला मार्ग 

++-->-+>नल-+: 

घेऊं नका, आपल्या वचनाला जाग. ”! 
राक्षसानें कांद्दी वेछ विचार ० 4. नंतर 

णतो, “ चाणक्या, ज्यूह” मुरन प्रत्यक्ष 

आपल्या पतीचा घात केला, तिच्या पुचाचां 
स्वीकार करण मठा कससेच वाटते; तर्था 

त्याच्याखरीज आता नंदांचा अंकुंर कुरठें 
नाहींच, म्दणून मी याचा स्वीकार करतों 
प्रण मी असा बलद्वीन; मी याला हातीं घरून 

काय करू शकणार : 
/ भगधाच्या राज्यावर बसवूं शकणार, ?” 
“ तो कसा १ ” राक्षस खेदानें इंसून 

विचारतो. त्याला ती ए+दर थद्यच वाठत 
होती कीं काय कोण जाणे ! 

“ कोणाच्या तरी साहाय्यानं, 
क्यानें प्रत्युत्तर केलें 

“या बढीं मला साहाय्य कोण होणार १ 

९३) 
चाण- 

| ही पुढची गोश आहे. 
५८ पुढची कां आजची गोष्ट आह मी 

। आपके पूर्ण साह्मय्य देतों, ?” 
“ कां, चंद्रगुप्ताच॑ व आपले॑ भांडण झा 

कीं काय ! त्याडा आपण सोडून देणार १ ”? 
“ छे, छे, तसं कांहीं एक नाहीं. याला 

आणि त्याला दोघांनाही पाठलिपुत्राच्या 
सिंहासनावर वसबूं; मग तर तुझी दहरभत 
नाहीं |! 

ई४ “हणज़ १ मी 

८ #हणजे काय ? हा चंद्रगुप्तव आदे ! ”' 
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धर रा क हि न्चा् णक्यानें चंद्रगुप्तास सु- 

8085 #* हामच शिष्याचा वेष 

* देऊंन आपत्यावगबर 

आणलें होतें व शि- 

ध्याची म्हणन जी 

त्यानें हकीकत सांगितली ती सब चद्रम॒प्ता- 

चीच होय, हें सवे राक्षसास सांगितलें, राक्षस 

अत्यंत आश्रयेचडित झाला व शेवर्टी कबूल 

केल्याप्रमाणें त्यानें “ नंदांकुर ” जो चंद्रगुप्त 

त्याचें साचिव्य पतकरिलें, राक्षसास पुनः 

सचिव नेमल्यानें भागुरायणाची थोंडीशी ना- 

राजी झाली; पर॑तु चाणक्यानें त्याची लूवक- 

रच समजत घातली. राक्षस आणि चाणक्य 

एक झाल्यावर काय विचारतां £ सद्धक्षस 

आणि मलयकेतु दोषे आपलीं सैन्यें घऊन 

यष्याच्या आधींच त्यांनीं आपली एक प्रचंड 

सना तयार केली, तींत ६,००,००० पाय- 

दुछ, ३०,००० घोडेस्वार आणि ९,००० 

हत्ती होते. अशी प्रचंड सना आणि चंद्रगुप्ता- 

सारखा तरुण महत्त्वाकांक्षी*वीर तिवा मुख्य, 

मग काय विचारतां १ पहिल्या) घडकांसच 

सदक्षस व मलयकेतु यांच्या न ची त्यांनीं 

दाणादाण्ं उडविली आणि सुमारै वर्षे दंड 

वष।च्या आंतच सदक्षसास रर्मारिच्यर् पली- न्लकिनिमनिदनविकी नकल कक कलाम राजा ाााााााभंभभउ आए ................>.. >--०>----+त+नन-मननममीनननय--क-++न- न 

कड़े घालविलें, शेवटीं सठक्षसानें चंद्रगप्ताशीं 

तह करून सिंधुनदाच्या पश्चिमेकंडला सब 
मलख सोडन दिला, त्यांत गंधार देश सोडला 

आणि आपली एक मुलगी चंद्रगुमास [दिली व 

आपला भेगास्थेनीज नंंवाचा एक वकोछ 

चंद्रगप्ताकडे ठेविला, परवेतेश्वरास सोहन देण्यांत 
आलें, तो चंद्रमुप्तावा मांडलिक झाला, राक्ष- 

सानें साचिब्य पतकरून सलक्षसाचे एक दोन 
पराभव झाल्यावर थोडेच दिवसात चाणक्य 

आपल्या हिमाचलाश्रमांत जाऊन तपश्चयों 
करीत बसला, चंद्रगप्तानें तेथले आपले सब 
सोबती पाटलिपुत्रास आणशन त्यांस सेन्यांत 

अधिकार दिले. राजकुलांतील सबे गोधनावर 

आपल्या गोपजनकास नेमिलें. सापत्नमातांस 

चंद्रगुप्तानं फार आदरानें वगविलें, आपल्या 

आईन॑ आपल्यासाटी इतकां विलक्षण साहसें 

केलीं हणन चंद्रमुप्त आपणास “* माँस 

( मुरेचा पुत्र तो मोय ) अरे म्हणबूं लागला 
त्यानें नंद हैँ नांव सॉड़न [दुले; पण राक्षस 

त्यास नंद्च समजे, ब्रंदमाला व तिच्या नादानें 
सुमतिका दोधीही बोद्ध जोगिणी झाश्या, वसु- 
भूतीच्या पश्चात् सिंद्धाथंक विहाराधिपति 

होऊन त्यानें आपत्या ।वेहाराचा ।वेस्तार फार 
वाढविला, व त्यामे बांद्धपंथाच प्र।बल्य वरच 
बाढदत् चालल, 










